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Abstract  
 
Title: Glocal campaigns against poverty – Communication strategies within government The 
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Purpose/Aim: The purpose is to describe, analyze and compare the two communication 
campaigns Världens Chans and Utrota Fattigdomen Nu, and discuss how and to what extent 
communication campaigns in Sweden can be used to reduce global poverty. The theoretical 
framework is mainly based on communications strategies and other relevant aspects of the 
planning process of campaigns. 
 
Material/Method: Within the qualitative case study as an overall method, the main material to 
the two cases is obtained through five qualitative interviews with the premier representatives of 
the campaigns.   
 
Main results: Världens Chans can be seen as an information campaign by the government which 
purpose is to contribute to the fulfilment of the millennium goals by drawing the attention of the 
public to their existence. Utrota Fattigdomen Nu, on the other hand, is an influence campaign by 
the civil society which purpose is to exterminate poverty by putting a pressure on power holders 
and to change the attitudes and the behaviours among the public. Both campaigns are based on a 
network with lots of different actors, functioning as opinion makers. Furthermore, 
communication campaigns are important tools in the fight against poverty. 
 
Keywords: Communication strategies, campaigns, poverty, millennium goals, millennium 
campaign.  
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Förord 
 

Uppsatsen som Du nu håller i din hand eller betraktar från en 
dataskärm har föregåtts av ett intensivt författarskap under november 
och december 2005. När jag nu står inför att lämna in den slutgiltiga 
versionen känns det väl motiverat med en liten tacklista. Ett särskilt 
tack går till de fem personer som uppsatsens hela empiriska material 
bygger på: Penny Davies, Carl-Johan Friman, Ulrika Grandin, Lena 
Tranberg och Margareta Wennlund. Utan Er skulle den här 
uppsatsen aldrig ha blivit av. Ett stort tack riktas härmed också till 
min handledare, Göran Svensson, som har bidragit med insiktsfulla 
kommentarer. Av vänner och andra närstående vill jag särskilt 
uppmärksamma det outtröttliga stödet från en alldeles speciell vän – 
Lisa Eriksson.   

Det ämne som uppsatsen tar upp handlar för övrigt om ett av 
de största problemen som världens samlande befolkning står inför, 
men som också är fullt möjligt att lösa. Utan att ta fram pekpinnarna 
vill jag avslutningsvis utnyttja detta utrymme för att påminna om att 
vi, som individer i ett av världens rikaste länder, alla har ett ansvar 
för att bidra till en mer rättvis värld. Hur gör Du? 

 
Johan Åhrgren 

Uppsala, 23 januari 2006 
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Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva, analysera och jämföra kampanjerna Världens Chans och 
Utrota Fattigdomen Nu, i första hand utifrån deras kommunikationsstrategiska upplägg och 
utformning. Med dessa två fall som utgångspunkt vill jag också diskutera hur och i vilken grad 
kommunikationskampanjer i Sverige kan användas för att bekämpa världens fattigdom. 

Som metod används kvalitativa fallstudier, där det empiriska materialet huvudsakligen 
har samlats in genom kvalititativa intervjuer med fem lämpliga representanter för kampanjerna. 
De vetenskapliga teorier som uppsatsen bygger på innefattar grundläggande begrepp kring och 
aspekter på kampanjarbete, med fokus på kommunikationsstrategier. Den teoretiska ramen 
innefattar även organisations- och nätverksdefinitioner samt olika aspekter på statliga och ideella 
sändare av politisk kommunikation.  

Världens Chans kan ses som en informationskampanj från regeringen som vill bidra till 
millenniemålens uppfyllande genom att få allmänheten att uppmärksamma dess existens. Utrota 
Fattigdomen Nu fungerar istället som en påverkanskampanj från civila samhället som vill utrota 
fattigdomen genom att sätta press på regeringen, och syftar till att förändra människors och 
beslutsfattares attityder och beteenden. Gemensamt för båda kampanjerna är att de använder sig 
av ett nätverk med olika aktörer som har en opinionsbildande funktion. Båda använder 
traditionella spridningsmetoder via massmedia, men Utrota Fattigdomen Nu är mer präglad av en 
nätverks- och serviceinriktad strategi. Deras kommunikationsstrategi är också mindre uttalad 
eftersom den i hög grad utgörs av dess organisationers egna kommunikationsstrategier. Utifrån 
de studerade fallen kan man dra slutsatsen att kommunikationskampanjer kring fattigdomsfrågor 
fyller en mycket viktig funktion i de rika länderna, genom information till och en dialog med 
både allmänheten och beslutsfattare – dels för att politiska besluts ska kunna påverkas och 
demokratiskt stödjas, dels för att påverka människors individuella ageranden.   
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1. Inledning 

 
År 2005 lever över 1,2 miljarder människor på mindre än en dollar om dagen1. Samtidigt hänger 
jordens lokala samhällen mer ihop med den globala världen än i någon annan tid. 
Globaliseringens tidevarv har bundit ihop det lokala med det globala i en ny, ”glokal” kontext. 
Via olika medier får svenska folket tillgång till hela världen i sitt vardagsrum, effekterna av 
naturkatastrofer och finanskriser verkar utan nationsgränser och vårt sätt att leva bidrar ständigt 
till att klyftan ökar mellan de rika och fattiga världsdelarna: 20 % av jordens befolkning lever på 
84 % av jordens tillgångar2.  

År 2005 har det också gått fem år sedan det s.k. millennietoppmötet ägde rum, då 
världens ledare genom millenniedeklarationen enades om en tidsbestämd, konkret global agenda 
för att bekämpa världens fattigdom. Det första och mest kända millenniemålet är att den extrema 
fattigdomen ska halveras till år 2015. En del av det globala millenniearbetet består i att FN driver 
en millenniekampanj, som på olika sätt vill skynda på och utöka de olika ländernas arbete med 
millenniemålen. Sveriges regering har genom utrikesdepartementet själva drivit en kampanj 
sedan 2002, ”Världens chans”, som liksom den globala kampanjen syftar till att bidra till att 
millenniemålen nås genom att sprida kunskap om dem, vilket stöds av 85 svenska organisationer 
av olika slag. Men den senaste rapporten från FN om mänsklig utveckling visar att det finns en 
uppenbar risk att vi under de kommande tio åren, precis som de senaste femton, kommer att 
uppnå betydligt mindre av vad som utlovats3. 

År 2005 har därför av frivilligorganisationer världen över utsetts till ett år av samlade 
krafter för att utrota fattigdomen, eftersom detta år erbjuder många tillfällen då representanter för 
världens rika länder träffas för att diskutera bl.a. fattigdomsfrågan. Global Call to Action Against 
Poverty (G-CAP) är en globalt samordnad kampanj som utgörs av nationella kampanjer med 
samma tema i över 90 länder i samtliga världsdelar, och har således blivit världens genom 
tidernas största folkrörelse och massmobilisering mot fattigdom. Den mest kända delen av 
kampanjen har kanske varit Live8, ”uppföljningen” av Live Aid, då världens artistelit uppträdde 
den 6 juli i syfte att påverka G8-mötet. Den svenska varianten av kampanjen heter ”Utrota 
Fattigdomen Nu” och de för närvarande 70 svenska organisationer som står bakom och arbetar 
med kampanjen är en blandning av ideella, fackliga, kooperativa och kyrkliga organisationer. 
Alla organisationer är inte ideella i strikt mening, men ansatsen för kampanjen är ideell och 
ickestatlig.  

Initiativen Världens Chans och Utrota Fattigdomen Nu har många gemensamma 
beröringspunkter; båda har många svenska organisationer bakom sig, syftar 
tillfattigdomsbekämpning, är en del av globala huvudkampanjer och var åtminstone 
ursprungligen menade att ta slut kring årsskiftet 2005/2006.  Den ena har dock kopplingar till FN 
och regeringen medan den andra härstammar från det civila samhället och har kallats världens 
största folkrörelse. Det är i detta motsatsförhållande som uppsatsen har sin utgångspunkt och 
problemformulering – hur skiljer sig de respektive fallen i det kommunikationsstrategiska 
arbetet? Och, kan man verkligen informera bort fattigdom?  
 
 
 

                                                 
1 FN:s informationskontor för Västeuropa: http://www.runic-europe.org/swedish  
2 Organisationen Framtiden är i våra händer: http://www.framtiden.a.se  
3 UNDP (2005) s. 8 
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1.1 Syfte och avgränsning 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva, analysera och jämföra kampanjerna Världens Chans och 
Utrota Fattigdomen Nu, i första hand utifrån deras kommunikationsstrategiska upplägg och 
utformning. Med dessa två fall som utgångspunkt vill jag också diskutera om, hur och i vilken 
grad kommunikationskampanjer kan användas för att bekämpa världens fattigdom. För att kunna 
förklara kampanjernas kommunikationsstrategier kommer också deras mål, målgrupper och 
organisationsform att undersökas. Med begreppet kommunikationsstrategier menar jag de 
huvudsakliga tillvägagångssätten som väljs för att nå uppsatta mål, och där man även kan räkna 
in budskapsutformning och medieval. För att tydliggöra och konkretisera syftet har jag delat upp 
det i följande frågeställningar: 
 
1) Hur är de båda kampanjerna upplagda och utformade? 

 
2) Hur kan kampanjerna tolkas utifrån lämpliga kommunikationsteorier? 
 
3) På vilket sätt och i vilken grad kan kommunikationskampanjer i Sverige användas för att 

minska världens fattigdom? 
 
Som avgränsning har jag inom området fattigdomsbekämpning valt att göra en närstudie av två 
kampanjer; i och med denna specifika och kvalitativa ansats görs inga anspråk på att se på 
resultaten som allmängiltiga. Vidare används endast ett sändarperspektiv; då representanter från 
kampanjerna har intervjuats är mottagarperspektivet helt uteslutet. Ytterligare en avgränsning är 
att jag för kampanjarbetet fokuserar på kommunikationsstrategier, och i viss mån de tillhörande 
begreppen mål, målgrupp, budskap och medieval.  
 
 

1.3 Forskningsläge 
 
Den vetenskapliga diskurs som uppsatsen anknyter till är studier av icke-kommersiella 
kommunikationskampanjer, vilket i sin tur faller inom ramen för de bredare beteckningarna 
strategisk och planerad kommunikation. Den forskning som görs inom detta område har dock ett 
starkt fokus på kommersiellt inriktade kommunikationsinsatser, påpekar Jeanette Lazarevska 
som har skrivit en magisteruppsats om Sidas strategiska kommunikationsarbete4. Det fåtalet 
undersökningar jag har hittat som har behandlat icke-kommersiella kommunikationskampanjer 
har varit inriktade på trafik-, hälso- och sjukdomskommunikation. Det har inte kommit till min 
kännedom att det tidigare har genomförts någon undersökning om kampanjarbete inom det 
specifika ämnesområdet fattigdomsbekämpning. Kommunikation och utveckling tycks vara ett 
relativt nytt men å andra sidan växande forskningsområde; vid Malmö högskola har det t.ex. 
startats en ny magisterutbildning, Communication for Development, som kombinerar 
utvecklings-, kommunikations- och globaliseringsteorier med praktiskt fältarbete.5 
 
 
 

                                                 
4 Lazarevska (2003) s. 9 
5 Malmö högskola: http://www.mah.se/templates/Page____11537.aspx 
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1.4 Disposition 
 
I nästa kapitel kommer jag att gå igenom fallstudier och samtalsintervjuer som kvalitativa 
vetenskapliga metoder, och beskriva hur jag har gått tillväga med att samla in uppsatsens 
empiriska material. Här kommer också den vetenskapliga kvaliteten att diskuteras utifrån termer 
som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Sedan följer en presentation av uppsatsens teoretiska referensram (kapitel 3), vilket 
handlar om grundläggande definitioner, begrepp och teorier som kan användas vid 
kampanjarbete. Olika synsätt på kommunikations- och medievalsstrategier presenteras, liksom 
särskilda aspekter på statliga och ideella sändare av politisk kommunikation. 

I kapitel 4 ges bakgrund och sammanhang för att skapa en bättre förståelse för den 
kontext som de båda kampanjerna verkar i. Millennimålen och dess globala verksamhet 
presenteras, liksom Sveriges politik och aktörer inom området. En översikt ges också inom några 
för uppsatsen viktiga aktörer inom det civila samhället. 

Uppsatsens empiriska material och analys presenteras sedan i kapitel 5; först en 
beskrivning av hur respektive kampanj är upplagd och utformad, sedan görs en tolkning utifrån 
den teoretiska referensramen.  

Den avslutande diskussionen i kapitel 6 inleds med en sammanfattning av resultaten, 
varefter en fördjupning görs med utgångspunkt i uppsatsens tredje och sista frågeställning. 
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2. Metodanvändning 
 
2.1 Kvalitativa fallstudier  
 
Fallstudier är en specifik variant av deskriptiv forskning, som används till beskrivning och 
förklaring snarare än klargörande av orsak och verkan. Målet är att studera skeenden eller 
företeelser, och de utförs normalt kvalitativt. Kvalitativa undersökningar svarar i regel på 
frågorna på vilket sätt och varför, medan kvantitativa undersökningar besvara frågor som vad 
och hur många.6 

Fallstudier används då man ska undersöka aktuella, nutida och specifika skeenden och 
företeelser, t.ex. en händelse, en person, ett program, en institution eller en social grupp. Genom 
en närmare och djupare kunskap om en enda analysenhet (fall) kan man få en bättre generell 
förståelse för den mer omfattande gruppen av skeenden/företeelser som fallet är ett exempel på. 
Bland många definitioner och synsätt på fallstudier nämner Merriam fallstudien som en process 
där man ”strävar efter att beskriva och analysera en viss enhet i kvalitativa, komplexa och 
helhetsinriktade termer, ofta kontinuerligt under en viss tidsperiod”7. Den deskriptiva karaktären 
hos fallstudier är att själva beskrivningen är omfattande och tät, dvs. fullständig och bokstavlig. 
Med andra ord bör de innefatta så många variabler som möjligt och beskriva sambandet mellan 
dem, till skillnad från kvantitativa studier som använder få variabler men många analysenheter.8 
Esaiasson m.fl. menar att renodlade fallstudier är relativt ovanliga, eftersom det oftast görs flera 
fallstudier i en undersökning. Deras poäng är just att slutsatser om orsak och verkan kräver 
jämförelser, vilket i sin tur kräver minst två analysenheter. Eftersom denna uppsats använder två 
fall/analysenheter inom två olika kontexter, torde den rätta definitionen vara en jämförande 
fallstudie.9   

De vanligaste teknikerna för att samla in data/information vid kvalitativa fallstudier är 
intervjuer, observationer och dokumentanalyser. Intervjuer är nödvändiga att göra då man helt 
enkelt vill komma åt information som varken går att observera eller hitta i nedskriven form. 
Vilken huvudsaklig datainsamlingsmetod som ska användas grundar sig alltså på ett beslut om 
vilken slags information som behövs. Om en metod kan få fram information som är relevant för 
frågeställningen och om informationen kan tas fram på ett praktiskt och systematiskt sätt, finns 
det enligt Merriam ingen anledning att utnyttja flera informationskällor.10 

Uppsatsens empiriska material består till största delen av kvalitativa intervjuer med 
relevanta personer, och till en mindre del av olika dokument. Valet motiveras genom att 
intervjuer på det bästa sättet kunde besvara mina frågeställningar, samtidigt som dokument utgör 
en kompletterande funktion för att kunna nå en mer heltäckande beskrivning av fallen. Det jag 
vill uppnå med intervjuerna är således att få ta del av den information som inte är tillgänglig via 
olika dokument; dvs. hur de planerade och la upp kampanjen, hur de ser på kommunikationens 
roll för fattigdomsbekämpning, olika typer av samarbeten osv. Jag har också prioriterat 
intervjumaterialet för att materialet inte ska bli för stort, och i mån av plats och behov 
kompletterat detta med ett begränsat urval textdokument från respektive kampanj. 
Intervjumaterial är dessutom av förstahandskaraktär, medan dokument är en sekundärkälla som 

                                                 
6 Merriam (1994) s. 21 ff 
7 Ibid. s 25 
8 Ibid. s. 26 
9 Esaiasson m.fl. (2004) s. 119 f 
10 Merriam (1994) s. 118 
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gör att man i vissa fall kan kritisera dess sanningshalt. Med begreppet dokument menar Merriam 
framförallt tryckta källor som har med fallet att göra, t.ex. protokoll, personliga notiser, brev, 
utvärderingar och statistiskt material. De dokument som används i uppsatsen har främst varit 
information från relevanta webbsidor och trycksaksmaterial om respektive kampanj. 
 
 

2.2 Tillvägagångssätt och problem 
 
Uppsatsens urvalsprocesser faller inom definitionen för ett strategiskt urval11 och började med att 
jag ville fördjupa mig i förhållandet mellan kommunikation och fattigdomsbekämpning. Redan 
innan uppsatsterminen kontaktade jag Sidas informationschef för att få uppslag av vad denne 
tyckte var ett intressant och lämpligt uppsatsämne, varav vederbörande tipsade om Utrota 
Fattigdomen Nu då det var det mest aktuella och kanske största projektet inom området. Två 
fallstudier valdes dock eftersom jag både ville belysa en specifik företeelse ur två skilda 
perspektiv, och genom de s.k. fallen, mer generella fenomen. Efter en tids research fann jag det 
lämpligt att lägga till Världens Chans som en naturlig och tydlig jämförelsepunkt, och jag 
kontaktade representanter för båda kampanjerna via e-post i god tid innan själva uppsatsperioden.  

Efter synpunkter från de anställda gjorde jag en bedömning av vilka personer som 
verkade vara mest lämpade och är mest insatta i respektive kampanj samt representerar skilda 
infallsvinklar. För Världens Chans har intervjuat de personer på utrikesdepartementet som är 
anställda för att arbeta med kampanjen (bortsett från en sent tillkommen assistent); Lena 
Tranberg, projektledare (intervju 051108), Margareta Wennlund, extern informatör (051108) 
och Ulrika Grandin, intern informatör (051108). Utrota Fattigdomen Nu har ingen anställd 
specifikt för kampanjen, men jag har intervjuat Penny Davies, initiativtagare och kontaktperson 
(051122) och Carl-Johan Friman, hemsidesansvarig och kontaktperson (051103). Penny är till 
vardags ansvarig för skuld- och fattigdomsstrategier på Diakonia och Carl-Johan 
informationsansvarig på Sveriges Kristna Råd. 

Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer, vilket kännetecknas av att teman är 
definierade på förhand och innefattar en hög grad av flexibilitet och öppenhet för dialog, samt 
möjlighet att ställa följdfrågor. Efter inläsning på ämnesområdet utarbetade jag en intervjuguide 
som underlag inför intervjuerna. En intervjuguide är halvstrukturerad och öppen då t.ex. 
frågeordningen är anpassningsbar. Mina intervjuguider fungerade därmed som en mall och 
kompletterades med olika följdfrågor som dök upp under intervjusituationen. Jag har konsekvent 
försökt undvika ledande frågor, och gått från inledningsfrågor till mer specifika.12  Samtliga 
respondenter fick tillgång till intervjuguiden i god tid innan intervjuerna, dels för att det var 
önskvärt, och dels för att få så uttömmande svar som möjligt och för att undvika svar som senare 
skulle kunna ångras. De snarlika men ändå olika intervjuguiderna har jag bifogat sist i uppsatsen 
som bilagor.  

Intervjuerna spelades in på minidisc, vilket minimerar risken att i efterhand göra 
subjektiva tolkningar från anteckningar. För att kunna göra exakta bedömningar och citat skrev 
jag dessutom ut samtliga intervjuer ordagrant genom en transkription. Utskrifter av intervjuer blir 
dock också en fråga en tolkning, då talspråk övergår till skriftspråk. Jag har försökt att skriva ner 
intervjuerna så ordagrant som möjligt, och bara i undantagsfall undvikit att registrera meningar 
som jag tolkat som ovidkommande.    

                                                 
11 Esaiasson m.fl. (2004) s. 171 ff 
12 Kvale (1997) 117 ff 
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Från början hade jag tänkt intervjua två representanter från varje organisation, men då jag 
väl befann mig på utrikesdepartementet fick jag erbjudandet att intervjua tre stycken. Detta 
gjorde att materialet om Världens Chans blev aningen fylligare, men å andra sidan varade två av 
dessa intervjuer kortare tid än de andra (intervjuernas längd varierade mellan ca 30 och 60 
minuter). Ett problem som uppstod pga. intervjuguidens öppna karaktär var att intervjuerna inte 
blev uppbygga på samma sätt; de skilde sig i frågeordning, struktur och graden av omfattning. 
Intervjuguiden gick heller inte att följa till fullo under samtliga intervjuer, vilket medförde att 
intervjuerna till viss del fick olika tyngdpunkter rent empiriskt.    

Den här typen av intervju skulle vidare kunna ge informanterna en känsla av att jag med 
mina vetenskapliga teorier försöker ”sätta dit dem” och kritisera deras arbete. Exempelvis är det 
inte säkert att de arbetar särskilt strukturerat, planerat och strategiskt, och de kanske känner att 
jag vill ge exempel på en dålig kampanj, även om jag förklarar motsatsen. Detta kan motverkas 
med att vara så öppen och tydlig som möjligt med uppsatsens syfte samt genomföra intervjuerna 
och analysen på ett ödmjukt sätt. Jag hade också tänkt att kort belysa i uppsatsen vilken betydelse 
det kan ha för den ena kampanjens utformning och effekt att de två mest ansvariga 
organisationerna har en kristen grundsyn. Detta kunde ha blivit en känslig del av intervjun, så 
därför lade jag den frågan sist och försökte formulera den på ett lämpligt sätt.  

En annan aspekt som har betydelse för alla vetenskapliga undersökningar är forskarens 
egen roll som subjektiv avläsare i forskningsprocessen. I det här fallet finns det naturligtvis också 
en risk för att tolkningen av materialet styrs åt ett visst håll, särskilt då jag i egenskap av 
privatperson har en tydlig uppfattning i uppsatsens kärnfråga. Å andra sidan ser jag inte det som 
ett problem eftersom jag är medveten om denna roll, samtidigt som det är en inneboende 
egenskap hos kvalitativa fallstudier att de alla tolkas på olika sätt av de enskilda forskarna.    
 
 

2.3 Validitet och reliabilitet   
 
Intern validitet är ett sanningsvärde som avgör i vilken mån ens resultat stämmer överens med 
verkligheten – om man verkligen ”mäter” det som var avsikten att mäta. Det som egentligen mäts 
i kvalitativ forskning är å andra sidan människors konstruktion av verkligheten, och för en 
fallstudieforskare är de bedömningar och perspektiv hos personerna som studeras viktigare än 
mer neutrala omdömen – sanningen i sig. Bland de sex strategier som Merriam menar kan 
användas för att öka den interna validiteten är det fyra som blir aktuella för denna typ av 
fallstudiebaserade C-uppsats. Triangulering innebär att använda flera informationskällor och 
flera metoder för att säkerställa resultaten. Det andra är deltagarkontroll; att 
undersökningspersonerna får granska de beskrivningar och tolkningar som gjorts, vilket ”mina” 
informanter också har fått göra. En horisontell granskning och kritik är att ”kollegor” ger 
kommentarer till och synpunkter på resultaten efterhand som de kommer fram. Det sista är 
klargörande av forskarens egna skevheter, dvs. klargörande av utgångspunkter, antagande och 
teoretiska perspektiv.  

Reliabilitet innebär i vilken grad ens resultat kan upprepas, och är enligt Merriam 
oupplösligen förknippat med validiteten under forskningsprocessen. Hon framhåller också att 
reliabilitet inte kan fastställas på något meningsfullt sätt vid kvalitativa fallstudier, eftersom 
tillvägagångssättet utvecklas efterhand. En upprepning av en sådan studie ger inte samma 
resultat, vilket dock inte förringar resultatet från originalstudien. Istället bör man se till graden av 
beroende, överensstämmelse och sammanhang, vilket kan eftersträvas genom att forskaren 
noggrant förklarar sin position i förhållande till informationen och detaljerat beskriver det 
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metodiska tillvägagångssättet.13 Enligt Esaiasson m.fl. innebär begreppsvaliditet dels en 
överensstämmelse mellan teoretisk definition och empiriska mätinstrument, dels en frånvaro av 
systematiska fel. En god begreppsvaliditet ger tillsammans med en hög reliabilitet en god 
resultatvaliditet – att vi undersöker det vi påstår att vi undersöker.14  

Extern validitet innebär resultatens grad av generaliserbarhet - tillämplighet i andra 
situationer, vilken är direkt beroende av hur pass hög den inre validiteten är. Generaliserbarheten 
vid kvalitativa fallstudier handlar enligt Merriam om det överhuvudtaget går att generalisera från 
enstaka fall, och i så fall på vilket sätt. En strategi för att stärka den externa validiteten är just att 
använda flera fall som rör samma företeelse. De flesta anser dock att det går att finns det 
generella i det specifika även i enskilda fall. Ett i fallstudiesammanhang särskilt passande 
betraktelsesätt är att låta enskilda läsare, från samma kontext som fallstudien, avgöra om 
resultaten är tillämpliga i deras situation. Författaren måste därför ge en detaljerad beskrivning av 
den kontext som undersökningen genomförs i, vilket framförallt ges i kapitel 4. 

Merriam påpekar att oavsett vilken slags forskning det handlar om, kan validitet och 
reliabilitet åtgärdas genom en noggrann uppmärksamhet på undersökningens grundläggande 
begrepp och på hur informationen har samlats in, analyserats och tolkats. När det gäller 
fallstudier ska man helt enkelt diskutera om t.ex. intervjuerna var uppbyggda på ett giltigt och 
tillförlitligt sätt och om slutsatserna härleds från empirisk information.15  

Uppsatsen får både en hög validitet och reliabilitet då intervjupersonerna är 
nyckelpersoner i respektive kampanj som därmed ger en så rättvis bild som möjligt av det 
undersökta fenomenet. Eftersom uppsatsen inte har skrivits på uppdrag och utan 
intressekonflikter har jag utan problem kunnat vara kritisk om så behövts, vilket ytterligare höjer 
trovärdigheten. Validiteten i uppsatsen höjs då intervjuguiden bidrar till att frågorna ställs på 
liknande sätt, att problemställningen har styrt intervjufrågorna och att ett strategiskt urval gjorts 
av primärkällor. Avslutningsvis så ökar inspelningen och transkriptionen av intervjuerna i hög 
grad undersökningens validitet.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13 Merriam (1994) s. 174 ff 
14 Esaisson m.fl. (2004) s. 62 f 
15 Merriam (1994) s. 174 ff 
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3. Teoretisk referensram  
 
I detta kapitel har jag valt att relativt utförligt presentera ett urval av i huvudsak 
kommunikationsvetenskapliga teorier som jag anser vara lämpliga att relatera till de två 
kampanjerna. Kapitlet inleds med en bredare framställning om politisk kommunikation, 
organisering och identitet, för att övergå i mer specifika och grundläggande aspekter på 
kampanjarbete. Avslutningsvis presenteras en kort översikt av de valda faktorer som kommer att 
användas för att tolka det empiriska materialet i kapitel 5. 
 
 

3.1 Politisk kommunikation 
 
De två kampanjer som uppsatsen ska studera rör sig otvivelaktigt inom det politiska området. 
Hans Bengtsson påpekar att begreppet politisk kommunikation innebär att konstruera, sända och 
ta emot budskap som har en trolig inverkan på politik, och att den grundläggande 
problemformuleringen inom forskningsområdet är hur makthavare, massmedier och medborgare 
påverkar varandra. Ett centralt begrepp är opinionsbildning, där opinion står för åsikter och 
attityder i en viss fråga. Benägenheten att ändra åsikt är en kombination av graden av exponering 
och politisk medvetenhet i form av till exempel intresse, engagemang och kunskaper.  

En av de mest inflytelserika modellerna i kommunikationsforskningen lanserades 1955, 
den s.k. tvåstegshypotesen, som innebär att människor påverkas av budskap indirekt via lokala 
opinionsbildare. Sådana opinionsbildare är människor som i högre grad än genomsnittet deltar i 
organisationer samt konsumerar och diskuterar medieinnehåll, och får därför en roll som experter 
när de för medieinnehållet vidare.16 Bengtsson menar dock att tvåstegshypotesen har fått mindre 
stöd; den dominerande uppfattningen idag tycks vara att de kollektiva erfarenheterna som 
förmedlas via medierna lägger grunder för våra politiska attityder, eftersom de har störst 
betydelse för vår bild av den politiska verkligheten.17 Enligt teorin om mediernas 
dagordningsfunktion (agendasetting theory), innehar medierna en grundläggande politisk makt 
då en nyhet sprids i tre steg; först når den (eller utvecklas av) experterna, sedan sprider de 
vanligen nyheten vidare till massmedierna, och tills sist når budskapet ut till allmänheten. På det 
sättet uppträder medierna som självständiga politiska aktörer då de bestämmer den politiska 
dagordningen utifrån sina egna villkor och normer. Därmed bestämmer de vad allmänheten ska 
tänka på, snarare än att hur de ska tänka.18 

Statliga aktörer, såsom regeringar, använder sig inte bara utav politiska partikampanjer, 
utan har också ett uppdrag att ge medborgarna insyn i offentlig verksamhet genom bl.a. tillgång 
till allmänna handlingar, utifrån den svenska offentlighetsprincipen.19 Genom sociala 
gräsrotsrörelser kan också vanliga, medvetna medborgare – inte bara makthavare – spela en stor 
roll i politiska processer. Enligt Manuel Castells utgörs det s.k. civila samhället av en rad aktörer 
”såsom religiösa samfund, fackföreningar, partier, kooperativ, medborgarorganisationer etc., som 
å ena sidan förlänger statens dynamik men å andra sidan har djupa rötter hos folket”20. 
Grundläggande enligt Bill Moyer är att lösningens på de stora globala problemen kräver en 

                                                 
16 Windahl m.fl. (1992) s. 51 f 
17 Bengtsson (2001) s. 59 
18 Gripsrud (1999) s 64 
19 Bengtsson (2001) s. 50 ff 
20 Castells (1998) s. 22 
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informerad, stärkt och politiserad befolkning som deltar i den ekonomiska och politiska 
processen, eftersom makthavare bara kan behålla sin makt om de har stöd hos folket. En vanlig 
strategi bakom folkliga rörelser är enligt Moyer att försöka vinna opinion hos majoriteten av 
allmänheten genom att med olika aktiviteter informera om att ett kritiskt socialt problem 
existerar. Därefter mobiliseras medborgarna till att sätta ett så stort tryck som möjligt på 
makthavare och institutioner för att politiken under fredliga och demokratiska politiska 
förhållanden ska ändras. För att göra detta måste rörelsen grunda sig i de värderingar, symboler, 
traditioner etc. som är viktiga för den generella befolkningen.21  

 

3.1.1 Organisation och nätverk 
 
En grundläggande och ständigt återkommande teori bland forskare är att effektiv kommunikation 
börjar i den egna organisationen – dess inneboende styrka och svagheter skapar villkor för det 
yttre informationsarbetet. För att kunna studera en organisations externa kommunikation krävs en 
analys av själva organisationen. Inom organisationsteorin dominerade länge ett strukturellt och 
byråkratiskt perspektiv, som på 1960- och 70-talen ersattes av ett synsätt som prioriterade 
människorna i organisationen. Ett tredje perspektiv kom att inrikta sig på organisationskulturen, 
medan den fjärde grundläggande inriktningen anammar ett makt- och intresseperspektiv. Larsson 
framhäver framförallt två faktorer som förenar dessa fyra skilda skolor; kommunikation som en 
helt avgörande faktor och ledarskapets framträdande roll.  

Larsson definierar vidare en organisation som att den ”består av individer med skilda men 
jämkade intressen, värderingar och relations- och kommunikationsmönster, som hålls samman i 
en struktur med specifika mål och uppgifter, men som också utgör en social samfällighet med en 
specifik kultur”22. För en organisationsanalys föreslår Larsson att man i tur och ordning kan 
beskriva organisationer utifrån en indelning i sektorer, verksamhet, struktur, uppbyggnad samt 
hur de fungerar. Strukturen avser dels hur organisationen är ordnad i enheter och beslutsnivåer, 
dels dess utbredning geografiskt. En välkänd indelning av organisationers uppbyggnad skiljer 
mellan fem olika typer av organisationer: 
 

1) Maskinbyråkratin – formaliserad, centraliserad, specialiserad samt beroende av 
standardiserade arbetsprocesser 

2) Entreprenörformen – enkelt företag som ofta drivs av ägaren själv, medlemmarna har 
många skiftande uppgifter 

3) Den professionella strukturen – ofta horisontellt specialiserad och decentraliserad i 
autonoma enheter 

4) Ad hocratin – ofta nya organisationer i projektformer med blandad kompetens där 
aktiviteterna koordineras genom ömsesidig anpassning 

5) Den diverserade organisationen – indelad i halvautonoma divisioner för olika marknader 
och styrs med finansiella kontrollsystem 

 
Organisationers interna kommunikation sker i fyra huvudsakliga riktningar: nedåtriktad (ledning 
till anställda), uppåtriktad (anställda till ledning), horisontell (inom samma nivå/enhet) och 
tvärgående (mellan olika nivåer/enheter). Den tvärgående formen kan ses i både adhoc-
organisationer och större organisationer som tillämpat projektformer och tillfälliga 

                                                 
21 Moyer (2001) s. 18 f 
22 Larsson (2001) s. 62 
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gruppbildningar över enhetsgränser. När det gäller hur organisationer fungerar ställs ofta den 
auktoritära strukturen mot en modell som brukar benämnas innovativ, lärande eller 
deltagarinriktad. Vanligt är att företag beskrivs som intensiva (både deltagande och auktoritära), 
fackliga sammanslutningar obestämda, offentliga myndigheter uppvisar medelvärden medan 
icke-kommersiella organisationer i huvudsak förkastar auktoritära värden.23  

Manuel Castells menar att nätverk har blivit den dominerande organisationsformen inom 
alla samhällssektorer. Hans bärande idé är att det globala informationssamhälle som successivt 
utvecklades under 1900-talets sista fjärdedel alltmer präglas av att dominerande funktioner och 
processer genom informationsteknologi organiseras som nätverk.24 Olika typer av nätverk finns 
inom alla organisationer, men dess gränser är sällan fixerade och de flesta förändras ständigt. 
Nätverk som är mindre hårt sammanhållna har, enligt teorier om svaga bindningar, en större 
informationsstyrka än nätverk med starka bindningar. Sociala nätverk utgörs definitionsmässigt 
av aktörer, mänskliga individer eller kollektiv, som är sammanbundna med länkar till en struktur 
som kallas nätverk. Det är mönstret av aktörernas relationer som utgör nätverket och bestämmer 
hur aktörerna agerar, tycker och tänker.25  

  

3.1.2 Olika samhällsidentiteter 
 
Politisk kommunikation kan således härstamma från olika grupper i samhället. Castells menar 
också att det finns tre olika typer av identiteter som olika samhällsgrupper präglas av. 
Legitimerande identiteter skapas av samhällets dominerande institutioner för att utvidga 
dominansen över sociala aktörer, vilket också skapar ett civilt samhälle. Motståndsidentitet 
utvecklas av aktörer som har nedvärderats av makthavare och som därför motsätter sig 
samhälleliga institutioner, vilket leder till kollektiv opposition. Projektidentitet kan sägas vara en 
identitet som skapas kring olika projekt och sakfrågor där subjekten är en kollektiv social aktör.  

Den avgörande orsaken till dominans och förändring i vår tidsålder är enligt Castells 
närvaro eller frånvaro i nätverket, liksom ett nätverks dynamik i förhållande till andra. Detta 
leder till att de civila samhällena snabbt håller på att upplösas då det inte finns något samband 
mellan makten i det globala nätverket och de specifika samhällena och kulturerna. Genom att 
makten och erfarenheterna får olika ramar för tid och rum leder detta, för flertalet individer och 
sociala grupper, till en systemförskjutning mellan det lokala och globala. Samtidigt är därför 
även nationalstaten i en strukturell kris; så även dess politiska institutioner och partier och den 
legitimerande identiteten.  

Då projektidentitet tidigare växte fram ur det civila samhället är det nu en förlängning av 
kollektivt motstånd. Castells hävdar då, mot bakgrund av det civila samhällets och 
nationalstatens strukturella kris, att projektidentiteter kan vara den stora potentiella källan till 
social förändring i dagens nätverkssamhälle; ”sociala rörelser som uppstår ur en kollektiv 
opposition mot globalisering, kapitalistisk omstrukturering, organisatoriskt nätverksbygge, ostyrd 
informationalism och patriarkat – det vill säga för närvarande ekologistiska, feministiska, 
religiöst fundamentalistiska, nationalistiska och lokalistiska rörelser – är alltså 
informationsålderns potentiella subjekt”26.  

 

                                                 
23 Ibid. s. 62 ff 
24 Castells (1996) s. 471 
25 Borell & Johansson (1996) s. 14 
26 Castells (1996) s. 370 
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3.2 Kommunikation i kampanjer 
 
Information och kommunikation är inga entydiga begrepp. En av många definitioner av 
information är ”ensidig kommunikation i vilken budskapets innehåll är viktigt”, medan 
kommunikation kan beskrivas som tvåsidig, och handlar mera om ”relationen mellan sändare och 
mottagare och om processen genom vilken informationsinnehåll förmedlas”27. Ett annat sätt att 
definiera kommunikation är att skilja på instrumentellt och expressivt handlande; instrumentellt 
handlande syftar till att påverka omgivningen och nå effekter, medan expressivt handlande i 
första hand tjänar till att uttrycka eller uppvisa personlighet eller identitet.28  

Ordet kampanj definieras i Nationecyklopedin som en “intensiv verksamhet i syfte att 
påverka”, och är således ett exempel på ett utpräglat instrumentellt handlade, även om det finns 
expressiva kampanjer som uttrycker uppfattningar. Kampanjer ses vanligen som ett medel för att 
uppnå specifika mål genom vilka man kan åstadkomma någon typ av samhällelig förändring. De 
kan syfta till att skapa uppmärksamhet, informera, utbilda eller påverka attityder och 
beteenden.29 Det som bildar grundvalen för varje systematisk kampanjplanering är en 
”kausalmodell” som innebär att ju mer kunskap man har om den företeelse som ska förändras, 
desto bättre kan man anta vilka faktorer som ligger bakom problemet och resonera kring vilka 
medel som bör användas.30 För att nå en definition av samhällsinriktade 
kommunikationskampanjer, brukar forskare nämna fyra grundkriterier:  
 
1) de har ett specifikt syfte 
2) de är ämnade för en stor/bred publik 
3) de drivs under en given tidsperiod 
4) de innehåller en organiserad uppsättning kommunikationsaktiviteter31  
 
En av nackdelarna med kommunikationskampanjer är att de i praktiken ofta är utformade efter en 
traditionellt linjär kommunikationsmodell. Den allmänna uppfattningen är dessutom att 
kampanjer endast har ringa effekter, men att mer tydliga resultat kan skapas under vissa 
bestämda förutsättningar, vilka förhoppningsvis kommer att tydliggöras löpande i detta kapitel. 
Istället för att här inleda med en neutral kommunikationsmodell, illustreras bredden hos en 
kommunikationskampanj av modellen nedan. 

 
Kollektiv sändare  Flera kanaler  Många budskap  Filter  Föränderlig publikräckvidd  
Effekter 32                                                     

  
(Figur 1) 
 
Sändaren i en kampanj är vanligtvis kollektiv, och förhållandet mellan sändare och mottagare är 
avgörande för kampanjers framgångar. Mottagarna måste lita på och förstå sändaren, som i sin 
tur måste lyssna till mottagarnas behov, intressen, värderingar och kommunikationspotential. En 
viss avsändare/kommunikatör kan fungera bra rent tekniskt i en viss kanal, men kan ha lågt 
förtroende hos mottagargruppen. Tre faktorer inverkar på detta förtroende; trovärdighet, 

                                                 
27 Palm & Hedin (2001) s. 8 
28 Nowak (1995) s 112  
29 Larsson (2001) s. 110 
30 Nowak (1995) s 113 
31 Se exempelvis Larsson (2001) s. 110, eller Windahl m.fl. (1992) s. 101 
32 McQuail (1983) s. 183 
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expertis/kompetens och dragningskraft. Vidare är strategin baserad på flera kanaler, och 
budskapet är ofta mångfaldigat för att nå olika delar av en ofta heterogen publik. Budskapet är 
den egentliga kärnan i kommunikationsprocessen och ska vara anpassat till mottagargruppens 
värderingar och normer. Om strategin är att mottagargruppen sprider vidare budskapet till andra, 
bör budskapet vara utformat att uppmuntra vidare spridning och diskussion samt kunna motstå 
missförstånd och negativa omformuleringar. 

Det är vanligtvis fyra typer av filter som kampanjer behöver ta hänsyn till; 
uppmärksamhet, uppfattning/perception, gruppsituationer samt motivation. Det finns många 
orsaker till hur och varför människor uppmärksammar ett budskap, som t.ex. rutiner, selektivitet 
och behov. En sändare kan heller aldrig vara helt säker på att budskapet tolkas på det sätt som var 
tänkt från början, då nuvande forskning starkt hävdar att perceptionen hos mottagarna varierar 
från fall till fall. Gruppinfluenser och gruppidentitet har betydelse, liksom huruvida mottagarna 
är motiverade.33 

 

3.2.1 Grundläggande kampanjbegrepp  
 
Larsåke Larsson sätter upp nio delmoment som steg för steg bör innefattas i strategiskt 
informationsarbete, av vilka jag kortfattat beskriver några och fördjupar mig i olika 
kommunikationsstrategier. Stegen är: 1) Omvärldsanalys och föranalys, 2) Mål och målsättning, 
3) Planering, 4) Målgrupper och målgruppsanalys, 5) Kommunikationsstrategier, 6)  Budskapet, 
7) Medier och medieval, 8) Operativ planering, samt 9) Utvärdering och analys. 
 
Gunilla Jarlbro påpekar att kampanjer ofta startar för att lösa ett akut socialt problem, och 
framhäver vikten av att varje informationsinsats börjar med en teoretisk och analytiskt 
frambringad kommunikationsstrategi, istället för enskilda s.k. kampanjenheter. 
Kommunikationsstrategin ska vara anpassad och vald efter informationsmål och målgrupp.34  

När man sätter upp sina mål bör man först fråga sig om åtgärden överhuvudtaget behövs 
och om informationsinsatser är det rätta sättet att nå målet – dvs. om det problem kampanjen 
syftar till att lösa är ett kommunikationsproblem eller inte. Windahl och Signitzer definierar 
kommunikationsproblem som att problemet ifråga antingen har uppstått genom en brist på (eller 
felaktig) kommunikation, eller att problemet går att lösa med att hjälp av kommunikation. Men 
där kommunikation kan vara en huvudsaklig lösning för vissa behöver det inte det vara det för 
andra målgrupper. Ett enkelt sätt att få en överblick över potentiella lösningar på sitt problem är 
att först definiera det huvudsakliga målet för kampanjen, sedan dela upp det i mindre delmål. Ett 
annat angreppssätt är att fråga sig vilka eller vad som har orsakat problemet.35                         
Palm och Hedin menar att man därför måste ta reda på om, hur och i vilken grad de uppsatta 
målen kan uppnås på annat sätt än med kommunikation, då tekniska och administrativa 
styrmedel (förändring av den fysiska miljön respektive lagar, regler och belöningsåtgärder) i 
regel är starkare än kommunikativa styrmedel. Sedan ska det beslutas om kommunikation ska bli 
en förstärkning av, ett komplement till eller ett alternativ till andra potentiella styrmedel. 
Förstärkning innebär till exempel upplysning av att en ny lag införts, komplement är en aktivare 
form av information som sker parallellt med andra lösningar, och alternativ innebär helt enkelt 
kampanjer istället för andra styrmedel.36 Linderholm påpekar att dessa tre kategorier var för sig 
                                                 
33 Windahl m.fl. (1992) s. 103 ff 
34 Jarlbro (1995) s. 46 f 
35 Ibid., s. 30 f 
36 Palm & Hedin (2001)  s. 8 f 
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har svårt att uppnå en optimal effekt, och att en kombination därför ofta är att föredra.37 
Målarbetet behöver sedan brytas ner i olika delmål; förutom ett primärt och övergripande mål 
behövs det funktionella sekundärmål som har olika grader av specificering. Enskilda projekt bör 
alltså ha ett syfte, ett eller flera projektmål samt operativa, mätbara mål. Mål kan vidare 
definieras som de ekonomiska, kvantitativa och kvalitativa prestationsnivåer man vill uppnå.                                

Det övergripande målet för kampanjer har alltid att göra med någon slags påverkan och 
förändring av människors kunskaper, värderingar och beteenden, varför det är vanligt att välja 
strategier utifrån vilken slags effekt man vill uppnå med kampanjen. William McGuire har 
konstruerat en flitigt använd och bearbetad 13-stegsmodell, en s.k. effekthierarki, som 
översiktligt och stegvis illustrerar hur det kan se ut när en mottagare blir påverkad av ett 
budskap38:  
 

1. Exponering av budskapet 
2. Mottagaren uppmärksammar budskapet, 
3. skapar och bevarar intresse för budskapet 
4. Förstår innehållet - vad som bör göras eller inte göras 
5. Accepterar och förstår varför 
6. Skaffar sig relevanta färdigheter och förståelse för hur   
7. Håller med sändarens ståndpunkt – attitydförändring   
8. Lagrar informationen i minnet 
9. Möjlighet att återframkalla informationen vid behov 
10. Beslut att agera utifrån den nya kunskapen 
11. Agerande 
12. Mental integrering av detta beteende  
13. Värvar andra för att bete sig likadant                   (Figur 2) 

 
När det gäller uppmärksamhet menar Nowak att det i praktiken är få faktorer som har betydelse 
för det egentliga beslutsfattandet, nämligen det som kontrasterar mot förväntningar och det som 
har relevans för mottagarens intressen och behov. Vilken beteendemodell man väljer har särskilt 
stor betydelse när målet är att förändra attityder och beteenden.39 Allmänt kan det noteras att ju 
närmare man vill att målgruppen ska komma det sista steget i modellen nedan, desto fler faktorer 
finns det att ta hänsyn till. Ju högre siffra, desto svårare blir det att nå önskad effekt med enbart 
en (traditionell) informationskampanj.  

Det i sammanhanget tillhörande begreppet målgrupp kan helt enkelt definieras som en 
grupp människor som man vill nå med sitt budskap, eller, för att betona dialogaspekten, en grupp 
man vill kommunicera med. Målgrupp och mottagargrupp är inte samma sak, men inom t.ex. 
samhällskommunikation kan målgruppen vara alla mottagare av budskapet. Målgrupper kan vara 
interna inom organisationen eller externa, t.ex. inom närsamhället, offentlig sfär och massmedia. 
Att dela in t.ex. medborgare i delmålgrupper gör att man kan precisera medivalet, med ställs å 
andra sidan alltid mot de tillgängliga resurserna; ju fler delmålgrupper desto fler medier och 
större kostnader.40  
 
 
 
 

                                                 
37 Linderholm (2002) s. 243 
38 Bearbetad av McGuire (2001), s. 32 
39 Nowak (1995) s. 121 f 
40 Larsson (2001) s. 120 ff 
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3.3 Kommunikationsstrategier          
 
Svenska Akademins ordlista definierar ordet strategi som: ”konsten el. metoden att föra krig; 
välplanerat tillvägagångssätt mm”, medan Nationalencyklopedin ger följande beskrivning: 
”(långsiktig) plan för att genomföra något jfr. den mer direkta taktiken”. Jonas Jonsson pekar på 
bristen av en enhetlig definition av begreppet men framhäver; ”ett mönster av beslut och 
handlingar i nutid för att säkra framtida framgång och tillvarata möjligheter”41. Larsåke Larsson 
nämner en definition av kommunikationsstrategi som ”det långsiktiga tillvägagångssättet för att 
med kommunikation bidra till att uppnå organisationens övergripande mål” 42. Då målen anger 
vart man vill komma kan strategin ses som det huvudsakliga vägvalet - hur man på bästa sätt ska 
uppfylla kampanjens mål och lösa det aktuella kommunikationsproblemet.                                                             

Det finns vanligtvis ett flertal valmöjligheter när det gäller kommunikationsstrategier. I 
ett historiskt perspektiv så byggde de tidigaste modellerna på linjära och enkelriktade processer 
som initierades av ”utomstående” organisationer. Senare lade man till ”feedback”-aspekten, så att 
sändaren kunde använda mottagarens reaktioner för att kunna anpassa kommunikationen 
därefter. Nästa steg var att peka på vikten av dialog snarare än monolog, för ett ömsesidigt utbyte 
av information mellan inblandade parter. En fjärde och tämligen ny utveckling är en växande 
övertygelse om att man bättre kan nå sina mål genom att varken prata till eller med publiken, 
utan att låta människorna inom mottagargrupper kommunicera med varandra.43  

Ett enkelt sätt att välja strategier, menar Larsson, är att göra en tudelad kategorisering; 
inifrån-strategier innebär att organisationen sprider information till sina målgrupper, och utifrån-
strategier betyder att man ger service och stöd till de grupper som önskar information från 
organisationen.44 Windahl & Signitzer gör en liknande indelning med terminologin distribution 
strategy respektive supply strategi. Vid inifrån/distributions-strategier sprider sändaren 
informationen vid en specifik tid, oberoende om målgruppen vill ha den eller inte. Om istället 
utifrån/service-strategier tillämpas, begränsar sig sändaren till att lagra, ta fram och/eller söka 
lagrad information åt mottagarna. Det första tillvägagångssättet är vanligast, medan det andra kan 
tillkomma som komplement. 

Windahl m.fl. presenterar fyra grundläggande kommunikationsstrategier, där de utgår 
från två variabler: vem som har definierat problemet och målen respektive vem som har 
definierat de medel som ska användas. Båda variblerna kan definieras av människor som 
antingen är inne i det sociala systemet (folket som det berör), eller utanför det (utomstående 
aktörer).  

 
 

Om kommunikationslösningen har definierats  
 

 
 
 

Om problem och                                                          
mål har definierats          

 
 

(Figur 3) 
 
                                                 
41 Jonsson (2002) s. 137 
42 Larsson (2001) s. 140 
43 Windahl m.fl. (1992)  s. 39 
44 Larsson (2001) s. 141 
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1. Den traditionella kommunikationskampanjen initieras helt av yttre krafter, och har hittills varit 
det vanligaste strategivalet. Många kritiserar den för att vara odemokratisk och auktoritär, men i 
många fall har den det dock varit det enda sättet att åstadkomma en förändring. Kommersiell 
reklam är den vanligaste formen. Mottagarna har här svårt att motiveras men sändaren får 
kontroll över både budskapsinnehåll och mål.        
                                                                                              
2. Externa initiativlösningar med en intern uppföljning kan vara till exempel en regering i ett 
utvecklingsland som föreslår att bönder ska samarbeta mera, men hoppas att bönderna själva ska 
diskutera vad som kan göras i respektive by för att nå målet. Alla resurser kan läggas på att 
formulera målen, men kontrollen över resten av processen är marginell.   
                                                 
3. Kommunikationssupportlösningen är precis som den föregående en blandad strategi, men har 
ett internt initiativ med en extern uppföljning. En stark motiverande faktor är att de som berörs av 
problemet själva definierar problemet och målen, men det är ändå utomstående aktörer som 
bestämmer vilka kommunikationsaktiviteter som är acceptabla och lämpliga. 
    
4. Gräsrotsinitiativet är motsatsen till den traditionella kampanjen, eftersom formulering av både 
mål och kommunikationsmedel görs av människor inom det aktuella sociala systemet. Denna 
strategi används dagligen av olika nätverk; sportklubbar, volontärgrupper, studiecirklar, 
kooperativ och fackförbund. Den ses av Windahl & Signitzer som den optimala strategin då 
målen kan nås och problemet lösas utan kostnad för de externt involverade.                                    
 
Det finns flera varianter på denna grundläggande strategivalsmodell, alla olika, men som alla 
utgår från två kontrasterande faktorer och skapar fyra grundstrategier. Larsson utgår t.ex. ifrån att 
både organisationen och målgruppen har olika kommunikativ förmåga; de kan vara antingen 
förändringsbenägna eller konventionella. Om båda bedöms vara konventionella används i regel 
traditionella spridningsmetoder. Om målgruppen är konventionell men organisationen har 
förmåga och ambition att kommunicera på ett mer utvecklat sätt kan den använda mer 
avancerade spridnings- och nätverksmetoder, t.ex. utifrån tvåstegshypotesen. Om istället 
målgruppen bedöms som mer aktiv av en konventionell organisation gäller det att tillhandahålla 
stöd genom service- och sökmetoder. Om båda parter bedöms vara förändringsbenägna blir 
resultatet ömsesidiga samrådsmetoder som genererar mellan- och inomgruppskommunikation.45                           
 

3.3.1 Medievalsstrategier 
 
Vid medieval avses begreppet ”medier” något som organisationen själv styr, producerar eller 
köper, till skillnad från ”massmedier”. Först bör man välja medietyper/kategorier och 
resursfördelning, sedan följer det konkreta medievalet då en avvägning sker mellan 
spridningskraft och kontaktkvalitet och hänsyn tas till organisationens resurser.46 Palm & Hedin 
framhåller att det mest grundläggande medivalet är mellan en massmediebaserad strategi och en 
strategi baserad på personlig påverkan47. Massmedier kan skapa uppmärksamhet, nya kunskaper 
och diskussioner, medan interpersonell kommunikation (dialoger) i mindre nätverk är det bästa 
sättet att påverka attityder och beteenden.48 Dessa två grundläggande strategier presenterar Palm 
                                                 
45 Larsson (2001) s. 142 f 
46 Ibid. s. 170 f  
47 Palm & Hedin (2001) s. 14 
48 Larsson (2001) s. 170 ff 
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också som bombmattestrategier respektive nätverksstrategier. Med bombmattestrategin menas 
”ett intensivt och relativt kortvarigt – från några veckor till några månader – bombardemang av 
målgruppen med enkla budskap förmedlade via massmedier”49. Den grundar sig på ett 
marknadskommunikationstänkande av amerikanskt snitt och används i regel kommersiellt vid 
reklam och marknadsföring. Tanken är att nå hela målgruppen samtidigt med i huvudsak 
högräckviddsmedier som annonser, TV-reklam etc. Kjell Nowak beskriver denna strategi som en 
kaskad av samtidiga budskap och andra åtgärder, som mer eller mindre omedelbart förväntas 
utlösa önskvärda effekter.  

Nätverksstrategin, eller ”organisk tillväxt genom nätverk”, bygger istället på personlig 
påverkan och förutsätter ett längre tidsperspektiv. Då bombmattestrategin kan få en omedelbar 
ökning av (men också en snabb återgång från) det önskade beteendet hos målgruppen, leder den 
organiska tillväxten till en kraftfullare men inte omedelbar förändring. Ett nätverk i det här 
sammanhanget ses som ett antal människor som har kommunikationsrelationer till varandra. Den 
önskade spridningseffekten i nätverksprojekt sker först inom ett nätverk, sedan från ett nätverk 
till ett annat. Enheter i nätverksprojekt kan vara kommuner, arbetsplatser, skolor och 
organisationer. Förutom målgrupper i ett nätverksprojekt finns det grupper som definieras som 
aktörer och intressenter, där aktörer är de som agerar opinionsmässigt i den fråga projektet 
handlar om. I enlighet med tvåstegshypotesen kan kampanjplanerare vinna på att identifiera och 
värva sådana opinionsledare, som har funktionen att ta emot, bearbeta och sprida vidare 
medieinnehåll. Intressenter är organiserade grupper som skulle kunna ställa krav på ett 
dialogförhållande till dem som driver projektet.50 Nowak pratar istället om ”trädmodellen” när 
man aktiverar långsamt verkande processer för att nå gradvisa effekter. Här sprider man över 
tiden budskap som kan vara mer eller mindre olika vid olika tidpunkter, ofta via olika 
massmedier, vilket syftar till en samlande verkan. Nowak menar vidare att det vid 
kampanjplanering är praktiskt att skilja mellan motiverande/styrande faktorer respektive 
begränsande/hindrande faktorer hos mottagargruppen, vilket resulterar i fyra valsituationer: 

 
                                                                                                                     Hinder, barriärer 
                                                        
                                                                                         Motivation,  
                                                                                          drivkrafter 
 

(Figur 4) 
 
Bombmattestrategin passar bäst då målgrupperna befinner sig i ruta B eller D, dvs. saknar starka 
materiella eller sociala hinder. Det viktiga är då genom en bred och snabb effekt skapa 
uppmärksamhet, medvetenhet eller påminna om ett visst förhållande, vilket framförallt kan göras 
genom en omfattande publicitet. Det är framförallt för målgruppen i ruta B där 
informationsöverföring kan vara framgångsrik, men kan också användas för ruta D för att skapa 
intresse och öka motivationen.51 

I ruta A hamnar personer som är intresserade av kampanjfrågorna och skulle vilja handla 
därefter, men av olika anledningar känner sig förhindrade till detta. Här gäller det främst att 
försöka reducera de faktiska hindren, vilket sällan sker med enbart information. Målgruppen i 
ruta C är inte så intressant för kommersiella kampanjer, men många upplysningskampanjer syftar 
just till att rikta sig just mot ”svagt motiverade individer” med ”höga barriärer”. Ju mer olika 
                                                 
49 Palm (2002) s. 254 
50 Ibid. s. 254 ff 
51 Nowak (1995) s. 115 
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ekonomiska, sociala och kulturella hinder som behöver övervinnas (som för A och C), desto mer 
användbar är den s.k. trädmodellen, vilken fokuserar på samspelet över tiden. Linderholms 
resonemang framhåller att kampanjer (bombattor) framförallt är användbara i ett 
inledningsskede, för att väcka uppmärksamhet. Därefter kan en dialogform (organisk tillväxt) 
etableras52.  
 
 

3.4 Teoretisk användning 
 
Med denna teoretiska bakgrund som underlag sammanfattas nedan de viktigaste och lämpligaste 
faktorna att i analysen applicera på respektive kampanj: 
 

• Uppfyller kampanjen definitionen för en kommunikationskampanj?  
• Är problemet ett kommunikationsproblem - löser kommunikation problemet? 
• Vad är kampanjens syfte – vill den skapa uppmärksamhet, informera, utbilda och/eller 

påverka attityder och beteenden? 
• Vilka är kampanjens mål och målgrupper?  
• Hur kan budskapen beskrivas och tolkas, och vad verkar vara bäst/viktigast/effektivast att 

kommunicera? 
• Vilka strategimodeller kan användas för att beskriva de kommunikationsstrategier som 

har använts och prioriteras? 
• Vilken tyngdpunkt ligger medievalet på – bombmatta eller nätverk? 
• Hur ser kampanjernas organisation ut och på vilka sätt fungerar kampanjerna som sändare 

av information? 
 

I uppsatsens avslutande diskussion kommer jag att koppla in de teoretiska resonemangen om 
staten och det civila samhället.som den politiska kommunikationens aktörer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Linderholm (2002) s. 254 
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4. Bakgrund och sammanhang  
 
4.1 Millenniemålen  
 
Förenta Nationernas Millenniedeklaration antogs av Millennitoppmötet som hölls 6-8 september 
2000 i New York. Med representanter från totalt 191 nationer, varav 147 stats- och 
regeringschefer, var det den dittills största sammankomsten av världens ledare.53 Det är också 
första gången någonsin som det finns en gemensamt överenskommen dagordning internationellt 
för global utveckling. Efter månader av diskussioner kunde man nu enas om åtta mätbara och 
tidsbundna mål, med det övergripande målet att till år 2015 halvera antalet människor som lever i 
extrem fattigdom, dvs. lever på mindre än en dollar om dagen. Millenniemålen är: 
 

1. Fattigdom och hunger ska halveras till 2015 
2. Alla barn ska gå i grundskola 2015 
3. Jämställdheten ska öka och kvinnors ställning stärkas 
4. Barnadödligheten ska minska med två tredjedelar till 2015  
5. Mödradödligheten ska minska med tre fjärdedelar till 2015  
6. Spridningen av hiv/aids, tbc, malaria och andra sjukdomar ska hejdas till 2015  
7. En miljömässigt hållbar utveckling ska säkerställas till 2015  
8. Det globala samarbetet ska öka genom ökat bistånd, rättvisa handelsregler och lättade 

skuldbördor för utvecklingsländerna54 
 
Samtliga mål består vidare av delmål och indikatorer för uppföljning och mätning. FN samordnar 
millenimålsarbetet genom tre olika delmoment: en uppföljande del, en forskningsdel och en 
kampanj.55  

Alla länder är alltså skyldiga att rapportera till FN om hur arbetet med måluppfyllelsen 
framskrider. FN försöker få alla utvecklingsländer att göra regelbundna rapporter på hur långt 
dom har nått på milleniemålen - mycket av arbetet har varit inriktat bara på hur 
utvecklingsländerna själva ska minska fattigdomen, och över 100 rapporter har inkommit från 
olika utvecklingsländer. De rika länderna har också börjat rapportera, framförallt om hur arbetet 
med det åttonde målet fortskrider. Sverige är ett av ett fåtal länder som har gjort en mål 8-
rapport, och i våras gjordes en övergripande rapport om EUs gemensamma arbete med det 
åttonde målet. Sverige som land verkar för att fler av de rika länderna ska göra likadana 
rapporter, genom att aktivt bidra till det globala arbetet för milleniemålen på olika sätt. Förutom 
att rapporterna ska visa på statistik, ska de även kunna användas i opinionsbildningssyfte. Man 
sprider då rapporterna för att visa hur långt man har nått; om det inte visar sig vara tillräckligt, är 
det ett argument för att göra mer.  

Millennieprojektet består av en oberoende, rådgivande grupp av 265 forskare från hela 
världen, fördelade på tio arbetsgrupper, som på uppdrag av Kofi Annan forskar kring lösningar 
på de problem som milleniemålen syftar till att minska. Den 18 januari 2005 presenterade 
millenieprojektet den mest konkreta och detaljerade rapporten någonsin för hur fattigdomen ska 
utrotas; “Investing in Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development 
Goals”. Rapporten, som har tagit två år att skriva, visar att det fortfarande är möjligt att halvera 
                                                 
53 FNs milleniedeklaration: http://www.sfn.se/svefn/files/Milledekl.pdf 
54 Det har dock diskuterats en del om den svenska översättningen, men detta baseras på regeringens hemsida. 
55 http://www.regeringen.se/sb/d/2355/a/30775 
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fattigdomen innan 2015 – om rätt insatser görs omgående och arbetet intensifieras redan under 
2005. Till detta krävs att de rika länderna investerar en halv procent av sina intäkter i utveckling, 
vilket är mer än vad som faktiskt ges, men mindre än vad samma länder redan har skrivit under 
på.56  

Den globala millenniekampanjen lanserades i oktober 2002 och är det tredje delmomentet 
kring FNs arbete med milleniemålen. Den syftar till att få alla länder att öka kunskapen om 
målen och därigenom skapa opinion för målens förverkligande. Kampanjen informerar, 
inspirerar och stödjer människor på gräsrotsnivå i arbetet med att hålla sina regeringar ansvariga 
för deras löften att uppfylla millenniemålen. Kampanjen vill uppmana redan existerande 
organisationer, nätverk och rörelser, särskilt de som arbetar för en mer rättvis värld, att enas 
under ett gemensamt mål. En viktig poäng är att de inte bara fokuserar på NGOs och religiösa 
organisationer (traditionella kampanjorganisationer), utan även lokala myndigheter, 
ungdomsgrupper, parlamentariker, media, kändisar och allmänheten. Kampanjen arbetar alltså 
väldigt nära grupper från det civila samhället, både lokalt, nationellt och internationellt. 
Framförallt värt att notera är att de har ingått partnerskap med Global Call to Action Against 
Poverty (se slutet av detta kapitel).57 

 
 

4.2 Svensk utvecklingspolitik  
 
Det övergripande målet för svenskt utvecklingssamarbete är att bidra till att skapa förutsättningar 
för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. År 2005 avsatte Sverige 0,88 procent av 
bruttonationalinkomsten (BNI) till bistånd, men målet att en procent av BNI ska avsättas till 
bistånd beräknas nås 2006.58 Idag är det bara Sverige, Danmark, Norge, Luxemburg och 
Nederländerna som når upp till FNs rekommenderade nivå på 0,7 procent. 

Den 16 december 2003 fattade Sveriges Riksdag beslut om en ny politik för global 
utveckling. Den innebär att politikområden ska vara samstämmiga och enas kring ett 
övergripande mål: att all svensk politik ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. 
Tanken är att göra fattigdomsbekämpningen effektivare genom en ökad samstämmighet i 
agerandet mellan relevanta politikområden och aktörer. Propositionen baseras på idéerna från 
milleniedeklarationen och handlar framförallt om mål åtta. Varje år rapporterar regeringen till 
riksdagen om hur arbetet med att genomföra politiken framskrider. Två perspektiv ska stå i 
centrum och genomsyra politiken för global utveckling; dels fattiga människors perspektiv på 
utveckling, dels ett rättighetsperspektiv. Politikens huvuddrag delas in i följande: 
 
a) Grundläggande värden; respekt för de mänskliga rättigheterna, demokrati och god 

samhällsstyrning samt jämställdhet 
b) Hållbar utveckling; ekonomisk tillväxt, hållbart utnyttjande av naturresurserna och omsorg 

om miljön samt social utveckling och trygghet 
c) Konflikthantering och säkerhet 
d) Globala utmaningar; gränsöverskridande problem som kräver gemensamma åtgärder av 

det internationella samfundet 
 

                                                 
56 http://www.undp.se/article.asp?Article_Id=2214     
57 http://www.millenniumcampaign.org 
58 http://www.regeringen.se/sb/d/2581;jsessionid=asDblu0TdnXb 
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Regeringen bedömer att ett aktivt informations- och kommunikationsarbete lägger en stadig 
grund för att politiken för global utveckling ska kunna genomföras mer effektivt. Det finns i 
Sverige ett starkt stöd för en solidarisk utvecklingspolitik, men informations- och 
kommunikationsarbetet kring politiken för global utveckling syftar till att öka kunskapen om 
bland allmänheten och nyckelaktörer. För att genom dialog involvera näringsliv, media, 
organisationer, myndigheter, universitet och andra samhällsaktörer i genomförandet av 
politiken, lanserades i november 2004 Forum för global utveckling, som i skrivande stund är 
under utveckling.59 Nedan presenteras de aktörer som har nyckelroller i kampanjen Världens 
Chans. 

Utrikesdepartementet (UD) och Sveriges 105 utlandsmyndigheter utgör tillsammans 
utrikesförvaltningen och ansvarar för Sveriges förbindelser med andra länder. 
Utrikesförvaltningens uppdrag är att bidra till att förverkliga regeringens övergripande mål i 
utrikespolitiska frågor och att inom Regeringskansliet samordna den svenska utrikespolitiken. De 
tre statsråden på UD är utrikesminister och chef Laila Freivalds, migrationsminister Barbro 
Holmberg samt biståndsminister Carin Jämtin. Under den politiska ledningen leds arbetet bl.a. av 
fem utrikesråd, som ansvarar för var sitt sakområde: politiska frågor, handelsfrågor, 
internationellt utvecklingssamarbete, migrationsfrågor och konsulära frågor. Det löpande arbete 
sköts inom ett antal enheter, som handlägger och förbereder ärenden innan regeringen fattar 
beslut. Andra uppgifter inom UD är att företräda Sverige i internationella förhandlingar och 
främja svenska utrikespolitiska och ekonomiska intressen.60 

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) är en statlig myndighet som 
lyder under UD, och liksom andra svenska myndigheter arbetar Sida självständigt inom de ramar 
som sätts upp av riksdag och regering. Inriktningen för Sidas arbete styrs av riksdagens beslut 
om Sveriges politik för global utveckling, regleringsbrev från UD, samt av interna styrdokument. 
Riksdag och regering beslutar om de ekonomiska ramarna, vilka länder Sverige ska samarbeta 
med och vilken inriktning samarbetet ska ha. Sidas uppgift är att skapa förutsättningar för 
förändring och utveckling. UD och Sida utgör tillsammans nyckelaktörer i svenskt bistånd – de 
har ett nära samarbete och står såväl för ekonomiska och professionella resurser som för 
vägledande principer.  

Övergripande mål för Sidas informationsuppdrag är att: 1) öka kunskapen hos 
målgrupperna om utveckling och fattigdomsbekämpning, 2) öka kännedomen om 
millennieutvecklingsmålen samt villkoren för att de ska kunna nås, 3) öka kunskapen om att 
fattigdom är ett flerdimensionellt problem som kräver helhetssyn i såväl analys som åtgärder, och 
4) skapa en tydlig och nyanserad bild av utvecklingssamarbetet. 

UD och Sida samordnar sina kommunikationsstrategier och policies:  
 

”UDs ansvar anges i huvudsak till två dimensioner: övergripande politiska beslut och 
ställningstaganden, koherens- och policyfrågor samt för områden och insatser som handläggs 
direkt av enheter inom UD. UDs målgrupper finns främst inom den politiska sfären, såsom 
riksdagsledamöter och övriga politiker samt viktiga beslutsfattare. Sida informerar om det 
operativa arbetet. Sidas huvudsakliga målgrupper för informationsuppdraget anges till den 
svenska allmänheten med ungdomar som särskilt prioriterad målgrupp. [...] Målet för 
informationsverksamheten är att öka kunskaperna om och intresset för globala utvecklingsfrågor 
och långsiktigt utvecklingssamarbete hos det svenska folket, samt att främja en debatt om dessa 
frågor.”61 

                                                 
59 Regeringens skrivelse 2004/05:161, Sveriges politik för global utveckling 
60 http://www.regeringen.se/sb/d/2721 
61 Sidas kommunikationspolicy: http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=KommPolicy.pdf&a=2799 
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United Nations Development Programme (UNDP) är FN:s globala nätverk och organ för 
utveckling, som arbetar för förändring genom att samarbeta med och sammanlänka 166 länder 
med kunskap, erfarenhet och resurser. UNDP leder både kampanjen för millenniemålen och 
produktionen av nationella millenierapporter. Tillsammans med samarbetspartners verkar de för 
lokala lösningar på globala och nationella hinder för utveckling, och uppges skilja sig från andra 
utvecklingsorgan genom neutralitet, koordination samt global och långsiktig närvaro. Genom sitt 
nära samarbete med regeringar världen över får UNDP tillgång till omfattande statistik på 
nationell nivå, och i samarbete med oberoende forskare ger de kontinuerligt ut s.k. Human 
Development Reports (HDR); rapporter om mänsklig utveckling. De nordiska länderna hör till 
UNDP:s starkaste samarbetspartner och står tillsammans för cirka 30 procent av den totala 
budgeten. UNDP:s nordiska kontor finns representerat i Köpenhamn, Oslo och Stockholm och 
vill bidra till en öppen debatt om centrala utvecklingsfrågor.62 

Svenska FN-förbundet (SFN) är tillsammans med omkring 100 andra FN-förbund anslutet 
till World Federation of United Nations Associations (WFUNA), och är central organisation för 
FN-informationen i Sverige. SFN arbetar för att förverkliga FN:s syften genom att sprida 
kännedom och stimulera medlemsorganisationerna till opinionsbildning om internationella 
frågor, inom ramen för FN:s verksamhet. SFN består av 110 lokala FN-föreningar och 23 distrikt 
samt är ett paraplyorgan för 130 svenska riksorganisationer. Millenniedeklarationen genomsyrar 
FN-rörelsens övergripande verksamhet och policyarbete.63 
 
 

4.3 Civila samhället  
 

”Det civila samhället är en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet i 
vilken människor organiserar sig och agerar tillsammans för gemensamma intressen.”64 

 
Som Castells formulerade sig i teorikapitlet består det civila samhället av en rad aktörer som å 
ena sidan kan fylla en funktion hos staten men å andra sidan består av folkliga gräsrotsrörelser 
som t.ex. medborgarorganisationer, kooperativ, religiösa samfund och fackföreningar. De olika 
former av sociala grupperingar, organisationer och nätverk, som finns i alla länder och 
samhällen, kan ses som ett uttryck för de värderingar, traditioner och behov som finns i samhället 
i stort. Det civila samhället är mångfacetterat och innehåller både formella och informella 
grupperingar och är definitionsmässigt varken ”gott” eller ”ont” – det inkluderar inte bara 
demokratiska och legala grupper. Många organisationer har som ambition att påverka 
samhällsutvecklingen i stort, medan andra framförallt främjar sina egna medlemmar.65 

En rad termer har använts om det civila samhället; bl.a. frivilligsektorn, sociala 
ekonomin, tredje sektorn och folkrörelserna. Generell används begreppet för att beskriva den del 
av samhället som varken hör till offentlig eller privat sektor. I Sverige 1998 var den överlägset 
vanligaste formen för ideellt arbete idrottsföreningen (19%), följt av kulturella aktiviteter (7%), 
fackföreningar (6%), boendeföreningar (6%) och humanitära organisationer (5%).66 Det civila 
samhället kan inneha en rad viktiga samhällsfunktioner, av vilka fem är demokratifrämjande, 

                                                 
62 http://www.undp.se/article.asp?Category_Id=About&article_Id=1292   
63 http://www.sfn.se 
64 Sidas policy för det civila samhället 
65 Ibid. 
66 http://www.sida.se/shared/jsp/download.jsp?f=Trender.pdf&a=3058 
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medborgarutbildning, gränsöverskridande, påverkan och en balansvikt till staten.67 De aktörer 
inom civila samhället som framförallt har relevans för kampanjen Utrota Fattigdomen Nu 
beskrivs kortfattat nedan: 

Forum Syd är en samarbetsorganisation som innefattar mer än 200 svenska organisationer 
som kontinuerligt arbetar med bistånd och utvecklingsfrågor. Syftet är att stärka det civila 
samhället som en kraft för rättvis och hållbar utveckling i världen. 
Detta görs tillsammans med medlemsorganisationerna och ett stort antal samarbetsorganisationer 
och nätverk över hela världen genom utvecklingssamarbete, opinions- och påverkansarbete samt 
kompetens- och metodutveckling.68 Forum Syd är en av de aktörer, tillsammans med Diakonia 
och Sveriges Kristna Råd, som har varit mest aktiva i kampanjen Utrota Fattigdomen Nu. 

Diakonia är fem svenska trossamfunds gemensamma biståndsorgan, som genom stöd till 
organisationer i drygt 30 länder gör insatser bland människor som kränks av fattigdom, förtryck 
och våld i olika former, oavsett tro, hudfärg eller kön. I Sverige arbetar Diakonia gentemot 
huvudmännens församlingar och ungdomsföreningar, politiker, journalister i form av utbildning, 
information och kampanjer. Opinionsbildning och påverkansarbete sker både i Sverige och 
globalt för att bekämpa orsakerna till fattigdom och förtryck i världen.69 

Sveriges Kristna Råd (SKR) är en gemensam resurs för kyrkorna, och har delvis till 
uppgift att samla kyrkorna till en gemensam röst i viktiga samhälls- och rättvisefrågor i projekt 
som primärt har kyrkornas egna medlemmar som direkt målgrupp. De har bl.a. ett Sida-
finansierat projekt, Global rättvisa och hållbar utveckling, som framförallt syftar till att förändra 
ojämlika ekonomiska och politiska strukturer. I projektet ingår påverkansarbete för 
skuldavskrivningar samt opinionsarbete kring frågor som rör världshandel.70 

Global Call to Action Against Poverty (G-CAP) är ett globalt nätverk har kallats den 
största mobiliseringen mot fattigdomen och den största folkrörelsen någonsin. G-CAP utgörs av 
nationella kampanjer i över 90 länder, som till största delen består av och bygger på strategier 
och aktiviteter hos organisationer och existerande nätverk i det civila samhället. Ett vitt armband 
är den universella symbolen för att visa att man tror på en utrotning av fattigdomen. I september 
2004 kom en internationell styrgrupp fram till fyra principer/krav som skulle samla och prägla 
alla aktiviteter: 1) en rättvis handel, 2) skuldavskrivningar, 3) en stor kvantitativ och kvalitativ 
ökning av bistånd, och 4) nationella ansträngningar att utrota fattigdomen och nå millenimålen 
som är hållbara, demokratiska och tydliga för medborgarna. Det valdes också ut tre specifika 
datum under 2005, då människor runt om i världen mer effektivt kunde aktivera sig för att sätta 
press på viktiga beslutsfattare: 
 
1) 1 juli – datum för att utöva påtryckning på världens ledare inför G8-mötet i Skottland, och få 
dem att fatta beslut till förmån till världens fattiga. 
 
2) 10 september – att få världens ledare att åtminstone leva upp till sina löften i 
milleniedeklarationen inför FNs toppmöte 14-16 september (uppföljning fem år efter 
millenietoppmötet). 
 
3) 10 december  – propagera för en rättvis handel, dagen för mänskiga rättigheter, strax innan 
World Trade Organization (WTO) håller sin sjätte konferens i Hong Kong 13-18 december.71 

                                                 
67 PMU InterLife: http://www.pmu.se/forsamlingsservice/civilasamhallet.php  
68 http://www.forumsyd.se 
69 http://www.diakonia.se 
70 http://www.skr.org 
71 http://www.whiteband.org 
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5. Två glokala kampanjer 
 
Här kommer uppsatsens två analysobjekt – fallstudier – att presenteras och analyseras: Världens 
Chans är den svenska regeringens millenniekampanj och är på så sätt länkad till den globala FN-
kampanjen, Utrota Fattigdomen Nu är Sveriges nationella variant av Global Call to Action 
Against Poverty. Först kommer de båda kampanjerna i tur och ordning att till största delen 
beskrivas, utan några egna direkta analytiska kopplingar. Då materialet ändå bearbetats utifrån 
teoretiska kategorier, och därmed har ett första steg redan tagits mot att besvara uppsatsens syfte. 
I den avslutande kapiteldelen, analysen, kopplar jag ytterligare samman den teoretiska 
referensramen med det som då framkommit om kampanjerna. I den löpande texten har jag för 
övrigt valt att hänvisa till uppsatsens intervjupersoner med respektive förnamn. 
 
 

5.1 Världens Chans  
 
Om man bortser från en assistent som tillträdde sommaren 2004 så är det tre personer som sedan 
starten i oktober 2002 har varit anställda på utrikesdepartementet för att arbeta med kampanjen 
Världens Chans. Även om deras respektive arbetsuppgifter förklaras vara relativt ombytliga kan 
Lena Tranberg sägas vara projektledare, Margareta Wennlund extern informatör och Ulrika 
Grandin intern informatör/handläggare inom den politiska sfären. Kampanjen utgörs dessutom av 
ett nätverk som hösten 2005 bestod av 85 organisationer, företag, myndigheter och institut. 
 

5.1.1. Mål, målgrupper och budskap 
 
På utrikesdepartementets hemsida beskrivs i korta men kärnfulla ordalag syftet, målen och 
strategin med kampanjen. Syftet med kampanjen är 1) att öka kännedomen och kunskapen om 
millenniemålen och klargöra att Sverige har ett åtagande att bidra till att de nås, 2) att skapa 
handlingsutrymme nationellt och internationellt för att underlätta de åtgärder som är nödvändiga 
för att uppnå målen, och 3) att samarbeta internationellt för målen.  Det övergripande målet med 
kampanjen är att bidra till att millenniemålen nås, men tre mer specifika mål anges: 1) att hålla 
millenniemålen på agendan i svensk politik och debatt under en treårsperiod, 2) att öka 
kännedomen om millenniemålen i olika nyckelgrupper, och 3) att skapa samarbete och opinion 
för millenniemålen internationellt.72 Det är de 85 aktörerna/organisationerna i kampanjens 
nätverk som är den primära målgruppen och utgör de olika nyckelgrupperna. Politiker och 
beslutsfattare är en annan specifik målgrupp, medan den breda allmänheten kan beskrivas som 
kampanjens slutmålgrupp – utgångspunkten är att om millenniemålen ska kunna genomföras 
måste människor veta att de överhuvudtaget finns. 

Lena var biträdande informationschef på Sida, när hon blev tillfrågad om hon ville 
komma till UD och göra en informationsstrategi för biståndet i januari 2001. När det gäller 
budskapet till Världens Chans hänvisar Lena till undersökningar från Sida som visar att svenska 
folket har en mycket mörkare bild av verkligheten än vad som faktiskt stämmer – utvecklingen 
ser bättre ut än vad människor tror. När hon först hörde talas om millenniemålen tänkte hon själv 
att det var ett fullständigt orimligt åtagande, men ändrade sig snabbt: 

                                                 
72 http://www.regeringen.se/sb/d/2355/a/49450;jsessionid=awvSyJBhphk5  
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”[D]et här är ju ändå någonting som vi vill, vi vill utrota fattigdomen, ok, då har de satt upp de 
här målen, då får de väl banne mig göra det också. [...] Det enda sättet är att säga att det är 
möjligt. Så det var min slogan som jag lyfte redan på Sida; det är möjligt att halvera 
fattigdomen till 2015. Det måste liksom vara grunden. Ett positivt tänk. Inte att tala om hur 
eländigt det är, för det vet vi redan. […] Det övergripande målet är ju att utrota, men jag 
menar ju att det som är intressant att kommunicera är ju faktiskt att det finns ett delmål som är 
2015; halvera till 2015 är det som är spännande, det är det som är viktigt i dagsläget. [...] 
Utrota fattigdomen, det har vi ju sagt i alla tider att vi vill, men när, hur, var?”73 

 
Det som är grunden i projektet är därmed att visa på att det idag finns en internationell 
tidsbunden och mätbar agenda i form av millenniemålen, som världens stats- och regeringschefer 
har ställt sig bakom, och ståndpunkten är att det är dit man måste nå först för att klara av resten. 
 

5.1.2 Kommunikationsstrategier och medieval 
 
Strategin beskrivs på hemsidan enligt följande:  
 

”Kampanjen ska fungera som en katalysator. Det betyder att få nyckelgrupper intresserade och 
engagerade så att de i sin tur kan sprida kunskap och engagemang till sina medlemmar och 
intressenter. Genom att annonsera i dags- och specialpress uppnås en bredare kännedom hos 
allmänheten.”74  

 
Margareta tillfogar kampanjens fem nyckelord på engelska: communication, cooperation, 
coordination, coherence (i samstämmighet) och creative thinking. Strategin går alltså ut på att 
arbeta via andra, katalytiskt, genom att ta sakfrågorna ut till nyckelgrupper som sen ska gå vidare 
med dem i sina egna nätverk och skapa synergieffekter. Tanken är att få nyckelgrupperna att 
förstärka varandra ömsesidigt, och att inte behöva ”uppfinna hjulet igen”. Den allmänna 
argumentationen är att handlingsutrymmet för beslutsfattare blir större om människor förstår i 
vilket sammanhang åtgärder vidtas, och att allmän kunskap om millenniemålen ökar 
möjligheterna att vidta åtgärder för att nå dem. På det sättet försöker kampanjen göra regeringar 
och parlament ansvariga för millenniemålen. En stor del av arbetet med kampanjen kan beskrivas 
som att de på olika sätt har försökt skapa olika aktiviteter och arenor för millenniemålen. 
Margareta poängterar också vikten av att hela tiden finnas med på agendan, t.ex. att 
medarbetarna och ministrarna blir intervjuade med jämna mellanrum. 

För att undersöka hur många som känner till millenniemålen och ta reda på hur många 
som tror att de är genomförbara, började kampanjmedarbetarna tidigt att göra 
opinionsundersökningar. När kampanjen startade hade allmänheten en väldigt låg kunskap om att 
millenniemålen överhuvudtaget fanns, men Eurobarometerns mätning i februari 2005 visade att 
27 procent av svenskarna kände till millenniemålen när de fick frågan ”Har du hört talas om 
millenniemålen?”, jämfört med ett genomsnitt i EU på 12 procent. Enligt en Sifo-undersökning 
från september 2005 kände 57 procent av svenskarna till millenniemålen, efter frågeställningen 
”Känner du till millenniemålen, dvs. att halvera fattigdomen till 2015?”. Annonsering på temat 
Världens Chans under 2003-2004 uppges ha nått 3 611 000 svenskar.75  

                                                 
73 Intervju med Lena Tranberg 051108 
74 http://www.regeringen.se/sb/d/2355/a/49450;jsessionid=awvSyJBhphk5 
75 Ibid.  
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Margareta poängterar att annonseringen har varit en viktig faktor i kampanjen, delvis för 
att locka till sig nya samarbetspartners till nätverket. Genom att annonsera med de olika 
aktörerna som undertecknare, som har sin spridning och bl.a. ideologiska bas i olika 
samhällssektorer, hoppas de även locka till sig engagemang och en identifikation hos dem som 
ser annonsen. På så sätt kan även människor som på olika sätt är knutna till eller sympatiserar 
med respektive organisation eller företag känna att de är delaktiga i annonsen och de globala 
rättvisefrågorna. 

Ett exempel på en specifik och målinriktad annonskampanj inom Världens Chans var att 
de före och under FN-toppmötet 14-16 september 2005 annonserade i både svensk och 
internationell press undertecknad av de då 81 nätverksaktörerna. Syftet var att påminna om de 
åtaganden världen har gjort och visa världens ledare och folk att det finns positiva förväntningar. 
Målgruppen för detta var världens ledare på toppmötet, beslutsfattare och opinionsbildare på 
internationell, nationell och lokal nivå, samt människor som är engagerade i millenniemålsarbete.  

Ulrika menar att de pga. annonsering har lyckats höja den allmänna kunskapsnivån, men 
Lena tillägger att det främst är de redan invigda som uppmärksammar annonserna: 

 
”Känner folk i allmänhet till begreppet så kan man ju utgå ifrån det, och sedan fördjupa 
kunskapen. Det kanske inte hjälper att bara veta vad millenniemålen är, men man måste ju börja 
någonstans.”76  
 
”[I] och för sig så skulle man ha behövt annonsera mycket mer för att verkligen fästa det här hos 
allmänheten, […] OBS-värdet har [...] legat på snittet eller till och med lite under [...]. [L]äsvärdet 
är högre än normalt, vilket handlar om att de som då faktiskt ser dem har också brytt sig om att 
läsa dem, och det är väl de som egentligen är intresserade av dom här frågorna.”77  

 
Från projektets början t o m augusti 2005 har artiklar om millenniemålen publicerats i dags- och 
specialistpress alltifrån små notiser till artikelserier, med en spridning på 47 347 300 läsare.78 
Medarbetarna samlar på pressklipp med orden ”halvera fattigdomen” och ”millenniemålen”, och 
har sett en enorm ökning i publiciteten, framförallt det sista året i samband med FN-toppmötet. I 
artiklar om globala fattigdomsfrågor så nämner man numera ofta millenniemålen, oftast dock i 
termer av att man aldrig kommer nå dem.  

Kampanjmedarbetarna har själva inte haft resurser att arbeta mot massmedia särskilt 
mycket - de har lagt större fokus på annonsering. Däremot så har frågorna anammats lättare av 
media när andra aktörer i nätverket har talat om dem, vilket också var ett av syftena med 
nätverket. Även om det inte framförs att de är med i någon kampanj, så är det viktiga att 
millenniemålen överhuvudtaget nämns, och helst att det är möjligt att halvera fattigdomen.  

Margareta menar att pressklippen ändå visar att de har arbetat ganska mycket mot media, 
t.ex. fick de Lars Adaktusson att bjuda in Carin Jämtin till samhällsprogrammet Agenda på SVT. 
Svenska Dagbladet skrev tidigt i kampanjen en artikelserie om millenniemålen i elva nummer 
som de fick en stor respons på. Världens Chans-medarbetarna betalade då SvD för att sätta ihop 
det till en bilaga, som genererade ett stort intresse och på beställning skickades ut till bl.a. 
privatpersoner, gymnasielärare och aktörerna i nätverket. 

 
”Det var ju som en skänk från ovan. […] Det var ju redaktionellt material, det är ju värt tusen 
gånger mer än allt vårt eget.”79  

                                                 
76 Intervju med Ulrika Grandin 051108 
77 Intervju med Lena Tranberg 051108 
78 http://www.regeringen.se/sb/d/2355/a/49450;jsessionid=awvSyJBhphk5 
79 Intervju med Margareta Wennlund 051108 
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Detta uttalande illustrerar just en viktig skillnad mellan en betald annonsplats och ett 
redaktionellt utrymme, och är en viktig aspekt att ha i åtanke då olika medieval skärskådas.     
 

5.1.3 Organisation och nätverk 
 
Organisatoriskt uppger kampanjmedarbetarna att de är placerade horisontellt och nytänkande i en 
organisation, UD, som i sig tycks vara väldigt hierarkisk och byråkratisk. Lena har arbetat under 
press- och informationsenheten, medan de andra har varit placerade på enheten för global 
utveckling.  Lena menar att de därför har kunnat utnyttja varandras komparativa fördelar, men 
Margareta tillägger att det inte har varit helt lätt att fördela sig på ett nytänkande sätt, även om 
det i kampanjens utvärdering framkommer att de har arbetat på ett ”obyråkratiskt, snabbfotat och 
flexibelt sätt”, inom parantes ”icke UD-mässigt”.80 Organisationen kring Världens Chans kan 
också ses i ett större perspektiv, nämligen som ett nätverk av 85 deltagande organisationer. 

Det allra första som gjordes inom Världens Chans var att kampanjmedarbetarna gick runt 
till alla partikanslier i Sveriges riksdag och berättade om att millenniedeklarationen och 
millenniemålen fanns och att de skulle arbeta med kampanjen. Sedan frågades enskilda 
organisationer, företag, myndigheter och institut, som på olika sätt arbetar med globala frågor, 
om de ville ställa sig bakom en informationskampanj om millenniemålen. I tänkandet inför att 
skapa samverkan med olika aktörer som undertecknare var Margareta influerad av ett tidigare liv 
som både fredsaktivist och kontaktperson för det civila samhället på Sida: 
 

”[V]i måste ha flera med oss, och då kom jag från Sida och det var naturligt att gå på de här 14 
ramorganisationerna [...], och vi ringde runt aktivt och sa, vill ni vara med? Och det är väl det 
också som har varit det här kontaktarbetet; att gå runt, titta dem i ögonen, och säga hur jobbar 
ni, så här jobbar vi, var kan vi samverka?”81  

 
Sedan starten har UD hållit kontakt med nätverkets aktörer bl.a. genom att samla ihop dem på 
nätverksträffar. I kampanjens slutskede, hösten 2005 består nätverket av 85 aktörer, vilka har haft 
en ganska varierande aktivitetsnivå. Kriterier för att få vara med är man ”på ett eller flera sätt 
arbetar för att nå ett eller flera av målen”. De företag som först tillfrågades var med i Globalt 
Ansvar, ett nätverk om socialt ansvarstagande för företag – Sveriges nationella svar på FN:s 
Global Compact.  

Kampanjmedarbetarna (från UD) startade tidigt också en samverkansgrupp tillsammans 
med Sida, svenska UNDP och svenska FN-förbundet. På det sättet har de kunnat utnyttja 
varandras fördelar, bl.a. genom att utgå ifrån respektive organisations egna nätverk. UNDP har 
t.ex. stått för grundinformation och landsrapporter om millenniemålen, eftersom de har haft 
direktkontakt med den globala kampanjorganisationen. Genom UD har de framförallt haft de 
politiska möjligheterna att genomgöra saker och ge frågorna en kontinuitet, och inför 
nätverksträffarna och internationella möten har UD ibland kunnat erbjuda närvaro av och 
kontakter med t.ex. ministrar och högre tjänstemän. Ett exempel på att arbeta katalytiskt och 
strategiskt är att UD har gett ekonomiskt stöd till UNDP för att producera en biografförfilm, med 
Mikael Persbrandt som talare i eget namn. Margareta menar att det i det fallet var bättre att 
UNDP gjorde det, eftersom de då var en bättre avsändare än regeringen. Med arbetssättet att 
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använda flera röster tycker hon också att det blir lite roligare och en större mångfald än om det 
bara är UD som sänder ut budskap.  

 

5.1.4 Kommunikation inom fattigdomsbekämpning 
 
Ulrika menar att svenskar har en ovanligt hög medvetenhet om vad som händer i 
utvecklingsländer, genom att framförallt Sida har arbetat väldigt länge med utbildning och 
information och har satsat väldigt mycket pengar på det. Att många svenskar är intresserade av 
utvecklingsfrågor och att Sverige arbetar mycket med de frågorna ses som en av anledningarna 
till att vi har ett så pass högt bistånd. Samtidigt är det lite kontroversiellt, för det finns alltid en 
debatt huruvida man bör satsa pengar på information i Sverige när man skulle kunna satsa de 
pengarna på att t.ex. bygga brunnar i ett utvecklingsland.  
 

”Men vi hävdar ju, och jag hävdar ju att har man inte liksom information och utbildning om de 
här frågorna, då kommer vi inte att ha ett högt bistånd och kommer inte få en förståelse för 
varför vi kanske måste handla rättvist, eller varför vi kanske måste lägga ner lite av vårat 
jordbruk till förmån för andra. Så att det är otroligt viktigt och tyvärr något som många tror jag 
glömmer bort som jobbar med fattigdomsbekämpning på en mer policynivå [...] men har man 
inte det här stödet så kommer man inte komma någon vart i de här frågorna, så det är 
jätteviktigt med ett folkligt stöd, och jag tror att just kommunikation och strategisk 
kommunikation är jätteviktigt.”82 (Ulrika)  
 
”Om människor inte vet att de här målen finns och att man har skrivit på en agenda där man 
faktiskt har kommit överens om att göra de här sakerna, då kan man inte heller ställa någon till 
svars för att det inte sker nåt, utan det är ju först när människor vet om detta... Så det är oerhört 
viktigt, inte minst i utvecklingsländerna. [...] Om det inte finns någon opinion för att man ska 
ändra handelsreglerna eller skuldlättnader eller vad som helst, så kommer det ju inte att ske. Det 
är bara att konstatera att det sker ju knappast ens idag, och ett av skälen är ju bl.a. att folk inte 
vet; i Frankrike är det 4 % som känner till millennimålen.” 83 (Lena) 
 
”[D]et som är viktigt då med millenniemålen och millenniedeklarationen, det är ju att den är 
internationellt överenskommen, att den är mätbar och att den är tidsbunden. Och att den följs 
upp va, och där är ju kommunikationen central! [...] Alla de här frågorna kan inte lösas med 
kommunikation, men kommunikation är en förutsättning för att lösa dem. […] Det handlar ju då 
om att följa upp det här med millennierapporterna, att offentliggöra dom, diskutera dom. Vem 
ska diskutera dom, jo media lokalt i landet, eliten, högskolestudenter, akademia, företagsledare, 
parlamentariker, opinionsbildare av olika slag, internationella biståndsmaffian; DACK, OECD, 
FN, alla måste ju vara ense om detta.” 84 (Margareta) 

 
Om de skulle ha gjort något annorlunda med Världens Chans tycker Lena att de skulle ha lagt 
mer tid och resurser på att enskilt träffa personerna som ingår i nätverket, och arbetat ännu mera 
strategiskt och katalytiskt via aktörerna i nätverket. Att använda sig av ett så pass brett nätverk 
ser Margareta som en av kampanjens styrkor, men de har inte lyckats fullt ut med att nå 
näringslivet så bra som de ville. Därför skulle de kunna ha samverkat mera med olika typer av 
aktörer och varit ännu mer systematiska och uppmuntrande. Medarbetarna anser att de olika 
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aktiviteterna i kampanjen har kompletterat varandra; men att dialogen med aktörerna är viktigare 
än annonsering (även om annonseringen i sig inviterade aktörerna att vara med).  
 

”Det har ju vi märkt mycket att det är ju i dialog, när vi sitter i liksom i mindre dialoger med 
människor från olika grupper, att det är då man kan hitta någon förståelse för frågorna.”85 
 
”Den starkaste kommunikationskanalen är det personliga mötet, det vet man ju. [...] Jag tror nog 
faktiskt att den gamla hederliga vidareinformatörsprincipen ändå, tvåstegshypotesen som den 
heter, ändå faktiskt håller genom alla moderiktningar inom kommunikationen, den har en poäng 
alltså.”86 

 
Kampanjer, i betydelsen bombmatta, ses allmänt som viktiga att göra då och då för att få en bred 
spridning och förståelse. Ulrika menar att de har bidragit till att kunskapen om millenniemålen 
som begrepp har ökat, men kanske inte vad de innebär exakt. Det ser de som en viktig ingång 
och plattform för fortsatt fördjupat arbete med de här frågorna – vid en eventuell fortsättning 
skulle de annonsera mindre och lägga ner mer tid på att träffa människor. 
 
 

5.2 Utrota Fattigdomen Nu 
 
Penny Davies är tematiskt ansvarig för skuldfrågor och fattigdomsstrategier på Diakonia, och är 
initiativtagare till och kontaktperson för Utrota Fattigdomen Nu. Carl-Johan Friman är 
informationssamordnare på Sveriges Kristna Råd och informatör i deras Sida-finansierade 
projekt, varav han i Utrota Fattigdomen Nu är hemsidesansvarig och kontaktperson. 

Varje nationell kampanj inom Global Call to Action Against Poverty har själv tagit sitt 
eget initiativ, och eftersom bistånd, skuld, handel har stått i centrum för de toppmöten som har 
varit under 2005 har de flesta nationella kampanjer också haft med de tre frågorna. Den svenska 
kampanjen har, liksom andra länder, en nationell vinkel på de tre huvudfrågorna för att de ska 
vara relevanta för Sverige. Utrota Fattigdomen Nu utgörs av ett ständigt ökande nätverk av olika 
organisationer, i december 2005 räknat till 70 stycken. Många av dessa organisationer hade redan 
ett kontinuerligt arbete kring kampanjfrågorna när kampanjen dök upp, vilket gjorde att de heller 
inte behövde bygga upp kampanjen från grunden. 

 
”Helt sanningsenligt så när jag kläckte den här idén visste inte jag att det fanns en global 
kampanj på gång. […] Jag sa till mina kollegor att det vore bra om vi tog ett helhetsgrepp till 
hur vi ser på handelsfrågor, skuldfrågor, bistånd; hur hänger dom de här tre ihop? Det var frågor 
som vi har jobbat med under flera år. […] Och på så sätt så passar den här kampanjen som hand 
i handske för att det här är ju ett verktyg att försöka nå ut till en bredare allmänhet; att försöka 
göra folk medvetna om fattigdomen och de liksom globala och ekonomiska strukturer som 
orsakar fattigdom.”87 
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5.2.1 Mål, målgrupper och budskap 
 
Syftet med både den globala och svenska kampanjen är att sätta press på beslutsfattare; inte bara 
att de ska leva upp till millenniemålens fattigdomshalvering, utan också att de ska utrota 
fattigdomen. Organisationerna som Utrota Fattigdomen Nu utgörs av har ställt sig bakom en 
gemensam plattform, vilken kräver förändringar inom tre områden: 1) Rättvis handel - Sverige 
bör verka för reformer inom EU och WTO och för förändringar av både multi- och bilaterala 
(mång- och tvåsidiga) handelsavtal så att de otvetydigt främjar en rättvis och hållbar utveckling. 
2) Skuldavskrivningar – Sveriges regering bör inom EU, Världsbanken och IMF arbeta för mer 
långtgående skuldavskrivningar baserat på ländernas resursbehov och egna fattigdomsstrategier. 
3) Mer och bättre bistånd – Det svenska biståndet bör under 2006 uppgå till en procent av BNI, 
och Sverige har ett stort ansvar att säkerställa biståndets kvalitet och påverka andra rika länder 
inom relevanta internationella organisationer.88  
 

”Vårat sikte skulle jag säga är mer ambitiöst än det som regeringen har skrivit under, [...] vi 
folkrörelser som jobbar för fattigdomsfrågor kan ju inte nöja oss med en halvering av 
fattigdomen. [...] Det är klart att det är ju en skymf mot den andra hälften av befolkningen som 
dör idag i hunger och svält, att det inte ens finns ett datum för när dom ska sluta dö. […] Det är ju 
naturligtvis katastrofalt. Och baksidan såklart är ju också att vi kommer ju inte uppnå de här 
millenniemålen. Trots att de är futtiga så kommer vi inte att uppnå dom. Och vi vet att vi har 
resurserna, vi vet att vi har kunskapen.”89 
 
”Det är en väldigt bred angreppsyta kan man väl säga, där regeringen och riksdagsmän av olika 
slag har varit en uttalad målgrupp hela tiden […] Men att göra det innebär ju samtidigt att man 
jobbar opinionsbildande mot gemene man också, därför att gemene man behöver också ha en 
höjd kunskap för att i sin tur påverka sina ledare. […] Det är inte för oss att gå direkt på Göran 
Persson, utan vi måste också gå på folket, som i sin tur påverkar Göran Persson. Och det sker ju 
parallellt det här hela tiden.”90 
 
”Så den flummigaste målgruppen är väl en bred allmänhet, och det är de här som nu bär 100.000 
vita band, som vi egentligen inte har någon aning om vad det är för människor, […] sen har väl 
ungdomar varit specifikt lockande eftersom det är viktigt att få med sig unga människor på de här 
globala rättvisefrågorna, […] en intern målgrupp är ju förstås också andra frivilligorganisationer, 
att skapa en bred allians, och det är ju ett syfte i sig själv kanske att nätverka.”91 

 

5.2.2 Kommunikationsstrategier och medieval 
 
Carl-Johan menar att kampanjen inte har haft ett klassiskt kommunikationsstrategiskt 
tillvägagångssätt, utan har haft en mycket mer organisk framväxt. Det har inte gjorts en separat 
strategi för kampanjen, däremot har informationsavdelningarna hos de respektive 
organisationerna egna kommunikationsstrategier, där kampanjen har använts som ett verktyg i 
det egna arbetet. Det finns ingen mer gemensam kommunikationsstrategi än att de är ett löst 
sammanhållet nätverk och att organisationerna förbinder sig att visa att man stödjer kampanjen 
genom att länka till den - tanken att alla organisationer inom ramen för sitt vanliga arbete gör vad 
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dom kan som kan länka till kampanjen. Att sätta press på beslutsfattare ser Penny även som 
kampanjens övergripande kommunikationsstrategi, och framhäver vikten av det vita bandet:                                 
 

”Det här vita bandet, det är ju också ett kommunikationsverktyg, det är väl det viktigaste 
verktyget, och det är ju en symbolgrej helt enkelt som sprider massa ringar på vattnet; bär man 
det här så är det alltid någon som undrar eller frågar, det signalerar, folk ser... det är en 
spridningseffekt. […] I Sverige har vi pumpat ut 100.000, vi har 50.000 till som väntar på att 
skickas ut.”92   

 
Ett viktigt sätt att sprida information om sakfrågorna har varit genom olika aktiviteter under de 
tre globala ”vita bandsdagarna”. Första juli hade de en presskonferens på Kulturhuset om vad 
som var på gång inför G8-mötet, och inför FN-toppmötet ordnade Diakonia och 
Zenit/Kulturhuset en seminariedag med efterföljande konsertarrangemang. Den sistnämnda 
aktiviteten är en strategi som var medvetet vald efter global modell, där kända artister använts för 
att effektivare kunna nå ut med budskapet. Diakonia har också varit på plats och informerat vid 
olika musikfestivaler, och några artister har ställt sig bakom kampanjen. Carl-Johan menar att 
SKR på ett liknande sätt använder status som en del i deras egen kommunikationsstrategi; om det 
framgår att t.ex. KG Hammar och Carin Jämtin är en del av kampanjen bidrar deras namn helt 
enkelt med status, i synnerhet vid de aktiviteter där kyrkans medlemmar är det primära 
målgruppen. Att kräva ansvar från andra organisationer är också en del i 
kommunikationsstrategin, då man direkt eller indirekt uppmanar andra att vara med. 

Det har hela tiden varit ett fåtal organisationer som gått samman och gjort aktiviteter i 
kampanjens namn. Diakonia har arbetat mest med kampanjen eftersom de har haft väldigt stora 
resurser att lägga på sin del, så mycket av det Diakonia har gjort kanske har framstått som hela 
kampanjens aktiviteter och planer. Som medlem i Utrota Fattigdomen Nu har de t.ex. annonserat 
i diverse tidningar, haft TV-annonser och radioreklam – en strategi som Diakonia har valt att 
bekosta, även om det gynnar kampanjen som helhet. Utrota Fattigdomen Nu har inte konkurrerat 
med liknande aktiviteter och kampanjer, utan har under året snarare samlat de initiativ som har 
funnits på samma tema - kampanjen ser de som ett effektivare verktyg att nå ut eftersom den har 
fått så mycket uppmärksamhet.  
 

”Allt är ju lika viktigt på nåt sätt, eftersom det har samma slutmål ändå, på nåt sätt, att få en 
bättre värld för alla. Kampanjen har ju bidragit extra mycket till det här tack vare att det har blivit 
så stor grej av det. Många bäckar små är jättebra, men får man dessutom en stor flod också så 
kommer man ännu längre. 93 

 
Ett exempel på en kommunikationsaktivitet som ryms inom den stora kampanjen är ”kyrkornas 
globala vecka”, som är en slags kampanj- eller fokusvecka kring globala rättvisefrågor och som 
2005 har Utrota Fattigdomen Nu som det övergripande temat. Det är 10 kyrkliga organisationer 
som under veckan gemensamt riktar sig till Sveriges drygt 5000 församlingar, där det beräknas 
komma mellan 50 och 100 personer i varje. Carl-Johan beskriver syftet som 
 

”att få de här människorna ute i församlingarna att diskutera, debattera rättvisefrågor, både i 
gudstjänsten som tema och i olika aktiviteter i kyrkan, lokalt, i ungdomsgrupper, 
konfirmationsgrupper, scouter, cafékvällar, temakvällar av olika slag. […] Samtidigt gör vi några 
satsningar på riksplanet för att... som en slags draghjälp åt att det här ska ske lokalt, med 
uppbackning av Carin Jämtin, biståndsminister, och debattartiklar i kyrkliga tidningarna. […] Det 
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är ju det jag jobbar med till stor del av min arbetstid, så där har jag möjlighet att lägga krut och 
tankar och strategiska verktyg och alltihopa.”94 

 
Även om Utrota Fattigdomen Nu har fått en del positiv publicitet, fick de börja med att hamna i 
en försvarsställning då Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets ledarsidor på felaktiga grunder 
tidigt smutskastade kampanjen, och kampanjen fick heller inte utrymme att ge sin version. I 
samband med G8-ländernas toppmöte var Penny gäst i de flesta dagsaktuella nyhetsprogrammen, 
och trots en närmast total internationell enighet om att det behövs skuldavskrivningar, blev 
debatten väldigt fokuserat på för eller emot, istället för en diskussion om hur, vad som är bra och 
dåligt och vad som skulle kunna ändras. 
 

”Media har varit ett svårt forum att nå ut i med kampanjen på ett bra sätt. Och det är ingen nyhet, 
så är det ju alltid med de frågor vi jobbar kring. [...] Att nå ut med komplexa budskap i media är 
väldigt svårt. Media vill polarisera, det ska vara svart på vitt, pajkastning och hej och hå, [...] det 
är alltid ett problem att media vinklar en debatt där den inte befinner sig.”95 

 

5.2.3 Organisation och nätverk 
 
En väldigt central del när man beskriver kampanjen tycks vara att Utrota Fattigdomen Nu inte är 
en egen organisation; det finns ingen anställd, inget kansli och ingen kampanjledning. Både den 
globala och t.ex. den brittiska kampanjen har som motpol haft representanter med mandat att 
kunna prata om kampanjen. Att det inte finns någon beslutsfattarkommitté eller talesman för 
Utrota Fattigdomen Nu tror Penny på ett sätt gör att avsändaren kan uppfattas som lite otydlig, ad 
hoc och ostrukturerad - kampanjen är inte större än vad de olika organisationerna gör det till. Å 
andra sidan ser hon mångfalden som den stora fördelen; att många organisationer som 
tillsammans representerar väldigt många människor i Sverige tycker det här är viktigt ger 
kampanjen en tyngd och en legitimitet till dess budskap – ju fler personer som säger samma sak, 
desto mer tar beslutsfattare till sig.  

Eftersom kampanjen skulle vara under en relativt kort period menar Carl-Johan att det var 
en stor fördel att de kunde vara så snabbt igång - om man ska bilda en ny organisation som ska 
förankras i många led drar det ofta ut på tiden. Penny tror också att det hade varit 
svåradministrerat och att de nog inte hade fått den bredden om det hade varit väldigt formaliserat. 
Som ett löst nätverk tror hon att det är mycket lättare för många organisationer att gå i god för 
någonting, då man bidrar med det man kan och på det sätt man vill. Samtidigt tror hon att det för 
många organisationer finns ett behov av att vara en del av någonting större; ett nätverk som man 
kan gå med i utan att behöva strukturera om sin egen verksamhet.  

Det enda kravet för att få vara med i nätverket är att man måste ställa sig bakom 
plattformen, och länka till hemsidan. Det är många olika typer av aktörer som ingår; en del 
arbetar aktivt med de tre frågorna i sitt påverkansarbete, men många tycker enbart att 
fattigdomsbekämpning är viktigt och att det ändå passar in i deras övergripande verksamhet. Av 
de organisationer som har drivit kampanjen starkast (Diakonia, SKR, Forum Syd, Missionsrådet 
och Attac) har majoriteten en kristen anknytning, men Carl-Johan tror att det snarare är typen av 
folkrörelse och det liknande förhållningssättet som har haft en eventuell inverkan på kampanjens 
utformning och effekter, även om arbetet nog har färgats av att de är kyrkliga. Ambitionen var att 
det skulle bli en så bred kampanj som möjligt, så Penny tror och hoppas att en kristen värdegrund 
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hos vissa organisationer inte har haft någon betydelse; hon tror att de flesta vet vad kampanjen är, 
men har inte en aning om vilka Diakonia är. 
 

5.2.4 Kommunikation inom fattigdomsbekämpning 
 
Det som Penny tycker är viktigast att komma ihåg är att man inte kan lyfta människor ur extrem 
fattigdom och fortsätta leva som vi gör i Sverige och andra rika länder i världen. Både Sverige 
och dess folkrörelser måste bli mycket bättre på att säga att samtidigt som fattigdomen ska 
utrotas måste vi framförallt förändra våra produktions- och konsumtionsvanor. Den viktigaste 
kommunikationsstrategiska utmaningen är därför att förklara för vanliga människor hur våra 
vardagsvanor hänger ihop med fattigdomsbekämpning, något som Utrota Fattigdomen Nu inte 
har gjort så tydligt, men som enligt Penny kanske är nästa steg. Kommunikation är enligt Penny 
A och O för att nå ut till människor, skapa förståelse, få med dem ”på båten”, skapa ett tryck och 
förändra beteenden. 

Carl-Johan tillägger att det är väldigt svårt att nå det politiska livet, eftersom de frågor 
som kampanjen tar upp ofta ses som väldigt obekväma och jobbiga. Han menar att politiken styrs 
av ett smalt intresse för bara svenska frågor, och av en fyraårig kortsiktighet där det är enklare att 
få med sig opinionen om man ”pratar till plånboken”. För att kunna nå igenom detta filter krävs 
därför att globala rättvisefrågor framförallt behandlas som en långsiktig utbildningsfråga. 
 

”Om man med kommunikation menar att man möts i relationer och utbyter erfarenheter och 
kommer till en ny insikt, som gör att man kanske ändrar sitt beteende... då tror jag 
kommunikation är jätteviktigt, och förändring av beteende kommer ju via möten med andra 
människor. Sen kan man göra det mer eller mindre uppstyrt, mer eller mindre strategiskt. [...] 
Kampanjer har nog ett värde under en kortare tid, att sätta fokus på någonting som kanske startar 
en process, t.ex. hos politiker, som sen lever sitt eget liv i den processen, utan att man fortsätter 
att lägga kampanjpengar på att underhålla. Så att kampanjer är nog bra för att sätta lyset på 
under en begränsad, intensiv period.”96 

 
Om de skulle ha gjort något annorlunda med Utrota Fattigdomen Nu tror Penny att de framförallt 
skulle ha försökt skaffa fram mer avsatta resurser i form av tid och pengar, och hade då 
prioriterat att finnas ute i samband med olika aktiviteter där det finns många människor. Hon tror 
att de skulle ha kunnat arbeta mera strukturerat, identifierat fler strategiska tillfällen och varit 
effektivare på att nå ut med budskapet. Mediearbetet kunde ha varit mer systematiskt och 
offensivt. Carl-Johan tror också att de hade haft en annan lyskraft på kampanjen om de hade haft 
resurser och tid att etablera ett närmare samarbete med flera kändisar, som den globala och 
engelska kampanjen haft. 
 

”Som informatör så ser man ju också möjligheter, här har vi en plattform och vi har ett 
engagemang och det är bara att dra igång liksom, men sen har man inte kapaciteten. [...] Hade 
man tittat på det som en kommunikationskampanj från första början, så hade man kanske haft en 
stab informationsmänniskor, […] men jobbar man med biståndsfrågor i största allmänhet så är 
det inte på det sättet man ... man tänker inte efter på det sättet.”97 

 
 

                                                 
96 Intervju med Carl-Johan Friman 051103 
97 Ibid. 
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5. 3 Analys  
 
Båda kampanjerna uppfyller den grundläggande definitionen för en samhällsinriktad 
kommunikationskampanj; de har båda ett specifikt syfte, är ämnade för en stor/bred publik, drivs 
under en given tidsperiod och innehåller en organiserad uppsättning kommunikationsaktiviteter.  

Vad är det då för problem kampanjerna syftar till att lösa? Jag vill hävda att de problem 
som respektive kampanj syftar till att lösa är kommunikationsproblem, eftersom de delvis kan 
lösas med hjälp av kommunikation. Problemet som Världens Chans syftar till att lösa är att för få 
människor känner till millenniemålen, vilket har uppstått genom en brist på kommunikation, och 
går att lösa med hjälp av kommunikation. I det perspektivet används kommunikation istället för 
andra styrmedel. Problemet som Utrota Fattigdomen Nu syftar till att lösa är att arbetet med 
fattigdomsbekämpningen går alldeles för långsamt, vilket på sätt och vis har uppstått genom en 
brist på, och till viss del felaktig, kommunikation. I det fallet används kommunikation som både 
förstärkning av och komplement till andra styrmedel. Man kan också se problemet hos båda 
kampanjerna som att det finns fattigdom, och för att lösa det används kommunikation som 
förstärkning av tekniska och administrativa styrmedel (millenniemålen, lagar, bistånd osv.). 
 

5.3.1 Mål, målgrupper och budskap 
 
Det övergripande målet med Världens Chans är att bidra till att millenniemålen nås, vilket också 
gäller för Utrota Fattigdomen Nu, även om de siktar ännu högre. Deras mål tycks inte vara lika 
uttalat, men är att sätta press på beslutsfattare – påverka – och därigenom utrota fattigdomen. 
Världens Chans mål visar att de huvudsakligen vill informera – öka kännedomen om 
millenniemålen hos nyckelgrupper. Kampanjerna har liknande målgrupper – nätverksaktörer, 
beslutsfattare och bred allmänhet – men har lite olika prioritering. Världens Chans ser 
nätverksaktörerna som den primära målgruppen och allmänheten som slutmålgrupp, medan 
Utrota Fattigdomen Nu ser beslutsfattare som den viktigaste. Inom den breda allmänheten 
nämner de till skillnad från Världens Chans att de prioriterar ungdomar som särskild grupp, 
vilket gör att kampanjens aktiviteter har fått en annan karaktär. För Utrota Fattigdomen Nu 
skiftar också målgrupperna beroende på vilken organisation som är huvudsaklig sändare; 
Diakonia har ett särskilt fokus på ungdomar medan SKR har kyrkornas medlemmar som en 
primär målgrupp, 

Om man placerar in kampanjernas önskade effekter på McGuires 13-stegsmodell ser det 
lite annorlunda ut dem emellan. Målet med Världens Chans är egentligen att få människor att 
uppmärksamma ett fenomen som de flesta inte har känt till överhuvudtaget (millenniemålen) – 
vilket motsvarar steg två i modellen. Den rör sig i och för sig i närheten av steg tre och fyra; att 
skapa och bevara intresset samt förstå innehållet, vilket fortfarande är ganska låg nivå. Den 
kommer aldrig egentligen upp till en attitydförändring (steg sju), då det ”räcker” med att få 
mottagarna att känna till innehållet 

Utrota Fattigdomen Nu arbetar inte på samma sätt med att sprida ny kunskap; det viktiga 
är inte att öka kännedomen om t.ex. millenniemålen, utan att få beslutsfattare och allmänheten att 
ändra sina attityder och beteenden. I och med att Utrota Fattigdomen Nu i högre grad är en 
påverkanskampanj placeras den betydligt högre i modellen. Kampanjen syftar till att få 
människor att bl.a. köpa vita band, skriva på listor och på olika sätt aktivera sig, vilket gör att 
kampanjen åtminstone hamnar på steg 11 - agerande. Kampanjen syftar å andra sidan inte till att 
förändra mer djupt förankrade beteenden såsom t.ex. rökning, utan handlar mer om att få 
människor att göra enklare aktioner. I och för sig krävs det en grundläggande beteendeförändring 
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kring människors levnadssätt för att verkligen kunna åstadkomma en förändring, men det är inte 
ett huvudsyfte för kampanjen. Människors attityder och beteenden i detta fall kan också ses som 
relativt lätta att påverka, eftersom det kan tyckas vara ganska lätt att hålla med om sakfrågorna. 
Ett mer outtalat syfte, men som ändå är önskvärt, är att mottagarna värvar andra för att bete sig 
likadant, vilket är det sista steget på McGuires  rangordning av önskade effekter.  

Angående budskap så framhäver Världens Chans-medarbetarna det positiva med att 
Utrota Fattigdomen finns, eftersom det stärker och kompletterar arbetet med att så många som 
möjligt pratar om millenniemålen – oavsett vad man säger om dem. Även det övergripande målet 
för millenniemålen är att utrota fattigdomen, men deras poäng är att en halvering är mätbar och 
därför effektivare. Margareta påpekar att det också internt inom Världens Chans förs en 
diskussion om vad som är viktigast att kommunicera - halvering eller utrotning. Penny tycker i 
och för sig också att millenniemålen är tydliga och konkreta och ser dem som ett viktigt verktyg 
som de kan använda i sin kampanj, men hänvisar till UNDPs rapporter som pekar på att världen 
är på väg mot ”en katastrof i mänsklig utveckling”.                                                              

Världens Chans vill informera om de olika millenniemålen, något som är mer komplext 
än ett enskilt budskap, samtidigt som det övergripande budskapet kan säga vara att halvera 
fattigdomen till år 2015. Om man bokstavligt tolkar kampanjnamnet, VÄRLDENS CHANS, så 
ger det en positiv känsla av att man just i denna stund har möjligheten att utföra något, en chans 
man helt enkelt inte kan missa. Namnet implicerar också att hela den samlade världen är kapabel 
till stordåd – alla har både rättigheter och skyldigheter att agera.                                                                        

En bokstavlig tolkning av kampanjnamnet UTROTA FATTIGDOMEN NU ger en 
mycket mer uppmanande och radikal känsla än Världens Chans. Ordet ”utrota” är i 
imperativform (befallning) och låter i sig ganska militant. Utrotningen måste i sammanhanget 
dessutom ske NU, vilket ger en känsla av uppmaning till att släppa allt man håller på med och 
agera blixtsnabbt i ett politiskt ärende som helt enkelt inte går att skjuta upp. Det övergripande 
budskapet, att utrota fattigdomen nu, är i sig ensidigt, men kampanjens budskap kan också ses 
som mångfaldigat då den kräver mer specifika åtgärder inom handel, skulder och bistånd.  

Frågan vad som är det effektivast att kommunicera - halvering eller utrotning - har nog 
inget enkelt svar. Det är naturligtvis bra med ett mätbart och tidsbundet mål, samtidigt som det 
kanske krävs hårdare påtryckning för att verkligen åstadkomma en förändring, eftersom 
utvecklingen faktiskt inte är tillräcklig snabb. Det som är effektivast är kanske just där 
kampanjerna trots allt möts; att vilja utrota fattigdomen helt och samtidigt använda 
millenniemålen som ett verktyg på vägen. 

 

5.3.2 Kommunikationsstrategier och medieval 
 
I enlighet med kampanjmodellen (figur 1) är strategierna hos båda kampanjerna baserade på flera 
kanaler. Båda kampanjerna använder sig också till stor del av en inifrån/distributions-strategi 
eftersom de i huvudsak sprider information till sina målgrupper. Utrota Fattigdomen Nu har dock 
ett relativt stort inslag av en utifrån/service-strategi, dels pga. den vikt som har lagts på hemsidan 
och krav på organisationerna att länka till hemsidan. Detta inslag förstärks också av effekten att 
de vita banden sprider information via de människor som bär dem, vilket i sig är ett tydligt 
exempel på tvåstegshypotesen. Detta knep bidrar förhoppningsvis till att människor inom en 
mottagargrupp börjar kommunicera med varandra utifrån det vita bandet, men kan även bidra till 
att människor blir intresserade och själva går och söker upp mer information. Detta är särskilt 
effektivt då det på de vita banden står kampanjens namn, och ”Utrota Fattigdomen Nu” är 
underförstått samma namn som adressen till hemsidan. Detta kräver i och för sig en kännedom 
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om s.k. ”.nu-adresser” och framförallt att man har tillgång till Internet. Utan att gå närmare in på 
digitala klyftor som existerar även i Sverige, kan det här räcka med att konstatera att vi ändå har 
en jämförelsevis hög och en hela tiden ökande tillgång till Internet.  

Enligt Windahls & Signitzers strategimodell är Världens Chans en traditionell 
kommunikationskampanj eftersom både problem/mål och medel har definierats av regeringen. 
Enligt Larssons strategimodell använder kampanjen en blandning av traditionella 
spridningsmetoder och avancerade spridnings- och nätverksmetoder, vilket enligt modellen 
kommer sig av att målgruppen är konventionell men att organisationen är både konventionell och 
förändringsbenägen. 

På ett sätt har Utrota Fattigdomen Nu också initierats ”utifrån” och är en traditionell 
kommunikationskampanj, men eftersom folkrörelser och ideell sektor kan ses som en del av 
folket har den åtminstone drag av att vara en gräsrotsrörelse. Men eftersom den ändå inte 
initierats av det folk som berörs av problemet, även om initiativtagandet till den globala 
kampanjen till stor del verkar vara gräsrotsbaserat, är det inte fullt ut en sådan utan i så fall en 
blandning. Det mest utmärkande för Utrota Fattigdomen Nu enligt Larssons modell skulle jag 
säga är en blandning av avancerade spridnings- och nätverksmetoder och service- och 
sökmetoder, vilket tyder på att både organisation och målgrupp alternerar mellan att vara 
konventionell och förändringsbenägen. 

Båda kampanjerna har således använt sig av både bombmattor och nätverksprojekt. I och 
med att målet med Världens Chans inte är att förändra människors attityder och beteenden, utan 
istället få dem att uppmärksamma millenniemålen, är det bästa sättet också att sprida information 
brett via massmedia. Därför har också en s.k. ”bombmattestrategi” valts. Det är också på detta 
sätt som man bäst får så många som möjligt att få upp ögonen för och bli informerade om en ny 
företeelse. Men parallellt med denna metod har de också haft ett interagerande nätverkstänkande, 
där de i första hand verkar ha haft dialoger med representanter för aktörerna i nätverket - vilka i 
enlighet med tvåstegshypotesen fungerar som opinionsbildare. Nu när en tillräckligt stor del av 
befolkningen börjar känna till millenniemålen, uttrycker de också att de då genom en utökad 
dialog skulle kunna fördjupa kunskaperna, och därmed helt enkelt komma högre upp i McGuires 
modell. 

Utrota Fattigdomen Nu har till viss del använt en bombmattestrategi, med ett brett sikte i 
rikstäckande medier. Deras aktiviteter är också något svårare att kartlägga eftersom dess olika 
organisationer har tagit egna initiativ, men en framträdande strategi har varit att synas så mycket 
som möjligt under de tre ”vitabandsdagarna”. Då har det kanske mest varit beslutsfattare som 
varit i fokus, och allmänheten har uppmanats till bl.a. aktioner och demonstrationer.  I och med 
att Utrota Fattigdomen Nu enligt McGuires modell siktar på mycket högre effekter krävs det 
också en mer avancerad organisk framväxt, vilket också har skapats genom de vita banden och 
nätverket av olika organisationer. Kyrkornas globala vecka är också ett bra exempel på ett 
nätverksprojekt, där dialoger har förts på lokal nivå över hela landet. 

Om man, som Nowak förespråkar, kategoriserar kampanjerna efter målgruppens 
motiverande/styrande respektive begränsande/hindrande faktorer, har den svenska allmänheten i 
sig inga större hinder för att ta emot kampanjernas budskap, men det skiljer givetvis åt mellan 
olika samhällsgrupperingar. Ungdomar har kanske en starkare motivation än andra, men 
framförallt handlar det om vilka värderingar och åsikter man har och hur politiskt aktiv man 
redan är. Som framgick av intervjuerna så är det nog de som redan är intresserade som 
uppmärksammar budskapet via annonser, vilket visar att bombmattestrategin också är effektivast 
för grupperna med hög motivation. Uppenbarligen blir det då svårare att nå de omotiverade, 
vilket kräver en mer offensiv och mångbottnad kampanj. Nätverksaktörerna är det enklare att nå; 
eftersom de aktivt har ställt sig bakom kampanjen och fungerar som opinionsbildare har de både 
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låga hinder och en stark motivation. Det kanske är svårt att säga något om beslutsfattare och 
samtidigt hålla sig politiskt neutral och trovärdig rent vetenskapligt, men då 
fattigdomsbekämpning inte verkar ha högsta prioritet bland världens beslutsfattare kan de 
åtminstone inte sägas ha en hög motivation, och är troligen den svåraste målgruppen att nå fram 
till. Här finns det naturligtvis också skillnader inom målgruppen – bland olika beslutfattare. Det 
finns också olika hinder som står i vägen för deras uppmärksamhet, även om de är känsliga för 
vad opinionen/allmänheten tycker.  

 

5.3.3 Organisationsanalys och sändaraspekter 
 
Organisationsmässigt skiljer sig kampanjerna till att börja med i dess sektorer och verksamhet; 
den statliga sektorn har genom bl.a. utrikesdepartementet ett uppdrag att ge medborgarna insyn i 
offentlig verksamhet, folkrörelserna inom det civila samhället avser ofta att påverka 
beslutsfattare. Strukturen hos båda kampanjerna är horisontell, decentraliserad och 
nätverksbaserad, även om utrikesdepartementets organisation beskrivs vara hierarkisk. Världens 
Chans har dock fyra anställda personer inom samma organisation (UD), även om de där har 
arbetat under olika enheter. De personer som har arbetat med Utrota Fattigdomen Nu har gjort 
det utifrån flera olika organisationer i ett nätverk, vilket har haft inverkan på kampanjens 
utformning.  Båda kampanjorganisationernas uppbyggnad kan därför kategoriseras som ”ad 
hocrati”; nya organisationer i projektform med ömsesidigt anpassade aktiviteter. Världens Chans 
har också drag av en ”professionell struktur”, horisontellt specialiserad, som kan ha påverkats av 
att ha verkat inom en ”maskinbyråkrati”. Ingen av kampanjerna har dock haft en auktoritär 
struktur, utan de kan beskrivas som deltagarinriktade och innovativa. De nätverk som respektive 
kampanj använder sig av kan båda definieras som nätverk med svaga bindningar, vilket gör det 
lättare för de olika aktörerna att gå med att bidra med aktiviteter. 

Sändaren är i båda kampanjerna kollektiv, och respektive nätverk har aktörer som på 
olika sätt representerar de tre faktorer som påverkar sändarens förtroende; trovärdighet, 
expertis/kompetens och dragningskraft. De breda nätverken med olika typer av sändare används 
direkt eller indirekt för att stärka trovärdigheten hos mottagarnas förtroende. Vilka aktörer som 
står för vilka av dessa faktorer är nog heller inte konstanta, utan varierar beroende på 
målgruppen. En anledning till att Utrota Fattigdomen Nu i högre grad tycks ha fått mer negativ 
publicitet kan delvis bero på att avsändaren skulle kunna ses som mindre trovärdig än regeringen 
då kampanjen har karaktär av ett regeringskritiskt agerande och traditionella demonstrationer, 
varför det kanske är lättare att uttala sig negativt om sådana aktiviteter. Den statliga sändaren kan 
å andra sidan vara trovärdig för vissa men mindre trovärdig för andra. När sändaren har mer av 
en folkrörelsekaraktär kan igenkänningsfaktorn och identifikationen, och därmed trovärdigheten, 
vara större. En känsla av expertis i dessa fall kommer nog av de flesta organisationer som 
vanligtvis arbetar med fattigdomsfrågor professionellt.   

Dragningskraft framkommer kanske i första hand då det är en känd person med status 
som uttalar sig eller ger sitt stöd; Världens Chans använde Mikael Persbrandt, medan Utrota 
Fattigdomen Nu kanske framförallt har fått stöd av Carolina Kluft, men också av Timbuktu, 
Looptroop och The Soundtrack of our lives. I Sverige har det dock inte alls varit samma typ av 
engagemang bland kändisar som inom den globala och engelska varianten av Utrota Fattigdomen 
Nu. Där har det funnits ett stort uppbåd av kända personer från framförallt musik- och 
filmvärlden – världens artistelit uppträdde under live 8-galan och har engagerat sig i korta 
informationsfilmer. I Sverige verkar det helt enkelt inte finnas samma synsätt och tradition som 
England och USA av att använda kända namn för att sprida budskap. Detta knep är något som vi 
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skulle kunna utnyttja ännu mer i Sverige, framförallt när ungdomar är en del av målgruppen kan 
det vara mycket effektivt om deras idoler framför ett visst budskap. Att genom kända namn 
skapa uppmärksamhet och rubriker är också en del av den rådande medielogiken. För kändisarna 
kan det i och för sig till viss del handla om att skapa ”good will” kring sin egen person, men om 
man nu kan använda sitt namn för en större mening finns det egentligen ingen anledning att inte 
göra det. Samma resonemang gäller även för de företag, organisationer, myndigheter och institut 
som har valt att ställa sig bakom uppsatsens två kampanjer – det är gratis uppmärksamhet och 
positiv publicitet som gynnar båda parter. 
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6. Avslutande diskussion 
 
Sammanfattningsvis så kan Världens Chans ses som en informationskampanj från regeringen 
som vill bidra till millenniemålens uppfyllande genom att få allmänheten att uppmärksamma 
dess existens. Utrota Fattigdomen Nu fungerar istället som en påverkanskampanj från civila 
samhället som vill utrota fattigdomen genom att sätta press på regeringen, och syftar till att 
förändra människors och beslutsfattares attityder och beteenden. Gemensamt för båda 
kampanjerna är att de använder sig av ett nätverk med olika aktörer som har en opinionsbildande 
funktion. Båda använder traditionella spridningsmetoder via massmedia, men Utrota 
Fattigdomen Nu är mer präglad av en nätverks- och serviceinriktad strategi. Deras 
kommunikationsstrategi är också mindre uttalad eftersom den i hög grad utgörs av dess 
organisationers egna kommunikationsstrategier. Då förra kapitlet främst genom fallstudiernas 
perspektiv tog upp på vilket sätt och i vilken grad kommunikationskampanjer i Sverige kan 
användas för att minska världens fattigdom, tänkte jag avslutningsvis fördjupa mig i och vidga 
resonemanget kring denna tredje och sista frågeställning. 
 
 

6.1 På vilket sätt? 
 
Till att börja med kan frågan delas in i två delar, där den första handlar om på vilket sätt 
kommunikationskampanjer kan användas, vilket redan har framkommit i och med 
kampanjernas skilda sändaraspekter och funktioner. Staten och det civila samhället har således 
två olika roller att spela vid fattigdomsbekämpning när det gäller informations- och 
kommunikationsarbete, kampanjer, opinionsbildning och påverkan. Båda funktionerna är 
viktiga, och båda aktörerna har en central roll att spela i sammanhanget. Medborgare kan dock 
kräva andra saker av staten än av det civila samhället, främst kanske pga. att vi betalar skatt 
och bidrar till deras utgifter, även om folkrörelser i och för sig ofta får statliga bidrag. Utrota 
Fattigdomen Nu är ett exempel på en typisk folkrörelse, enligt Moyers definition, som syftar 
till att informera om ett kritiskt socialt problem och därigenom mobilisera medborgare att sätta 
press på makthavare för att de ska förändra politiken. Då Utrota Fattigdomen Nu har 
privilegiet att kunna ställa högre krav som ickestatlig sändare, är Världens Chans och därmed 
regeringen både svarande för kritik och själva arbetande för att påverka politiska beslut, och 
sitter därför på två stolar. 

De två kampanjer som uppsatsen har studerat har också varit exempel på typiska 
nätverksprojekt, vilket enligt Castells är ett naturligt sätt att arbeta på i det moderna samhället. 
Framförallt Utrota Fattigdomen Nu kan sägas vara baserad på en projektidentitet, framförallt 
för att de har uppstått som en social rörelse ur ett kollektivt motstånd mot bl.a. 
globaliseringens negativa effekter. Den delen av Världens Chans som riktar sig mot 
internationella beslutsfattare kan också ses som en projektidentitet, även om den per definition 
inte är en social rörelse utan har vissa begränsningar i hur radikal den kan vara.  

Castells relativt djärva idéer om staters och civila samhällens strukturella kriser i 
nätverkssamhället kan vara ganska abstrakta att applicera på den här uppsatsen analysobjekt, 
men är en intressant kommentar till det sätt som kampanjer organiseras på. En förklaring till 
denna kris är att stater och civila samhällen är beroende av territoriella områden och 
nationsgränser, vilket får mindre och mindre innebörd i det nya nätverkssamhället. På samma 
sätt som att naturkatastrofer, handel, terrorism, fattigdom, virus mm. verkar oberoende av 
landsgränser, skapas det olika typer av nätverk mellan människor i olika länder som styrs av 
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ett gemensamt intresse. Global Call to Action Against Poverty är ett sådant nätverk, där 
människor över hela världen binds samman inför en specifik fråga, oberoende av stater och 
civila samhällen. Ett tydligt verktyg för detta är Internet och övrig informationsteknik, även 
om det inte är den enda förutsättningen. Om det nu är i nätverk som makt skapas och 
förändring sker i vårt nya samhälle, är det naturligtvis också ett lämpligt sätt att organisera 
kommunikationskampanjer på, särskilt när det gäller frågor som rör länder långt ifrån sitt eget 
land och när samarbete därför är av största vikt. Här finns också en förklaring och motivering 
till varför båda kampanjerna i stor utsträckning använder Internet för att samla, sprida och 
länka information. De båda nätverk av svenska organisationer som kampanjerna använder sig 
av är också ett uttryck för att aktörer som normalt sett inte brukar samarbeta kan enas kring en 
gemensam fråga. Vissa aktörer kommer från olika sektorer och traditioner och har kanske 
vanligtvis motsatta politiska uppfattningar, men utnyttjar i stället varandra komparativa 
fördelar i ett nätverk mot fattigdom. Detta arbetssätt är ett naturligt, fördelaktigt och kanske 
också nödvändigt sätt att organisera sig på i dagens samhälle – oavsett om man kallar det för 
nätverkssamhälle eller inte. 
 
 

6.2 I vilken grad? 
 
Den andra innebörden av frågan, i vilken grad kommunikationskampanjer i Sverige kan 
användas mot fattigdom, har också redan tagits upp – framförallt har det i intervjuerna 
framkommit vad kampanjrepresentanterna tycker; att kommunikation är ett viktigt verktyg för 
att bekämpa fattigdomen, och kan därmed lite diffust uttryckt användas ”i hög grad”. Vad som 
framgår av intervjuerna är också att ”kampanjer”, i bemärkelsen ”bombmatta” ses som 
effektiva att ta till då och då, i kortare perioder och i ett inledningsskede. Dialoger med 
människor ses som ett viktigare verktyg för att nå en djupare förståelse för fattigdomsfrågor. 
Definitionsmässigt infogar jag dock båda dessa tekniker i begreppet 
”kommunikationskampanjer”. 

För att man överhuvudtaget ska komma fram till hur fattigdomen ska minskas måste 
sakfrågorna först kommuniceras människor emellan, eftersom t.ex. handel, skuldavskrivningar 
och bistånd måste utgå från de fattiga människorna. Det kräver kommunikation mellan både 
medborgare och regeringar och mellan den fattiga och rika världen. Frågeställningen skulle 
också kunna formuleras så här: Är det en bra prioritering att lägga pengar på 
informations/kommunikationskampanjer i Sverige, när pengarna kanske skulle kunna 
användas mer effektivt på att förmedla t.ex. akuta hjälpinsatser i utvecklingsländer? 

Samtidigt som Sverige är ett av de rikaste länderna har vi en lång tradition av att ge ett 
högt bistånd, vilket troligtvis aldrig skulle ha kunnat genomföras om inte de röstande 
svenskarna blivit informerade om biståndets sammanhang. Som framgått av intervjuerna är 
det av stor vikt att politiska beslut offentliggörs och diskuteras för att överhuvudtaget kunna 
genomföras. Samtidigt kan beslut också till viss del påverkas genom en massiv 
opinionsbildning; ett troligt samband är att ju fler människor som deklarerar att de tycker en 
viss sak, desto mer lyssnar beslutsfattare.  

Förutom att fattigdomen kan minskas genom regeringars politiska beslut, är det också 
av ytterst stor vikt hur enskilda individer agerar i de rika länderna. Om människor genom 
information och samtal kan bli mer medvetna om hur t.ex. deras dagliga konsumtion påverkar 
de globala rättviseförhållandena, har ett stort kliv tagits mot millenniemålens förverkligande. 
En relevant fråga är då vad det är som gör att människor bryr sig, engagerar sig, skänker 
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pengar och tar reda på fakta? Här har massmedia en enormt stor makt – och skyldighet, 
eftersom massmedia bestämmer t.ex. vilka kriser som ska uppmärksammas och hur stor vikt 
de ska ges, i enlighet med teorin om mediernas dagordningsfunktion. De bestämmer vad som 
är viktigt och indirekt vilka kriser som blir lösta genom mänskliga ageranden/hjälpinsatser, 
vilket tveklöst är ett ohållbart system. Svårigheten därutöver är massmedias benägenhet att 
polarisera och förenkla komplexa skeenden, samt att det enligt medielogiken är dramatiska 
bilder, t.ex. på svältande barn, som gör att människor huvudsakligen aktiverar sig. Detta 
medför en fokusering på vissa humanitära katastrofer när de är ganska långt gångna, vilket gör 
att hjälpinsatser ofta kommer för sent. Varken Världens Chans eller Utrota Fattigdomen Nu 
har arbetat särskilt aktivt gentemot media, utan har mer satsat på egen annonsering – vilket 
troligtvis är effektivare då det kanske särskilt kring sådana fattigdomsfrågor kan vara svårt att 
få ”rätt” typ av publicitet.  

Frågan om vad som får uppmärksamhet och vad som skapar engagemang är både 
direkt och indirekt högaktuell i den svenska samhällsdebatten år 2005, inte minst efter 
flodvågskatastrofen annandag jul 2004. Tsunamin har gjort biståndsdebatten mer aktuell än 
någonsin, och svenskarna har kanske fått mer kunskap och insikter om fattigdom som ett 
påtagligt begrepp – framförallt har vi skänkt mer pengar än någonsin. Tyvärr är Tsunamins 
offer dock bara en bråkdel av alla som dör i de katastroferna som inte får lika stor medial 
uppmärksamhet. År 2005 kan med belägg kallas katastrofernas år, då året, förutom 
terrorattentatet i London och orkanen Katrina, också förde med sig åtminstone två ytterligare 
katastrofer – svälten i Niger och jordbävningen i Pakistan. Det högsta antalet döda kommer 
dessutom från den ständiga dödsskörden i aids och svält och de pågående humanitära 
katastroferna i världen, men biståndsviljan har odiskutabelt varit mångdubbelt större efter 
Tsunamin.  

Världens hjälpinsatser måste helt enkelt börja baseras på mer objektiva bedömningar 
än på hur mycket uppmärksamhet olika katastrofer får. Men nu när det ändå är ”mest 
uppmärksamhet vinner-logiken” som till stor del är rådande är det alltså viktigt att effektivt 
föra fram sitt budskap, vilket kampanjer huvudsakligen handlar om. Det som framförallt är 
viktigt, och som Världens Chans och Utrota Fattigdomen Nu bidrar till, är att skapa 
kontinuerliga och förebyggande samarbeten mot fattigdomens orsaker och effekter. Genom 
att, som en motpol till mediernas vinklade och ofullständiga katastroflarm, informera om vad 
det är som orsakar fattigdom kan förhoppningsvis både de tysta och akuta katastroferna 
mildras och till viss del förebyggas. Att svenskar och andra västerlänningar uppenbarligen är 
kapabla till att skänka mer pengar än behövligt, som efter Tsunamin, visar att det faktiskt går 
att genom information åstadkomma ett starkt folkligt engagemang för att i förlängningen 
åstadkomma stordåd – kanske till och med utrota fattigdomen. 
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Bilagor 
 
Intervjuguide 2005-11-03  
 
1. Till att börja med så undrar jag hur du själv skulle beskriva dels din vanliga yrkesroll och dels 
den roll du har i kampanjen Utrota Fattigdomen Nu? 
 
2. Om vi tar det från början: Kan du berätta om hur det gick till när Sverige skulle lägga upp 
ramarna för sin del i den globala kampanjen, Global Call to Action Against Poverty?  
 
– Hur gick ni tillväga? Gavs det några strukturer/krav/synpunkter från globalt håll vid upplägget av kampanjen?  
– Varför åtog sig just Diakonia och Sveriges Kristna Råd (det huvudsakliga) kampanjarbetet? 
 
3. I kommunikationsvetenskapliga termer brukar vi kalla den övergripande kampanjplaneringen 
och de ”huvudsakliga vägvalen” för kommunikationsstrategier. Hur är kampanjen upplagd 
utifrån det perspektivet, det kommunikationsstrategiska? 
 
– Hur har ni funderat kring begrepp som målgrupper och medieval? Kan du beskriva i stort de aktiviteter 
som utgör kampanjen?  
 
4. Finns det något samarbete mellan de drygt 60 svenska organisationerna som är inblandade i 
kampanjen, och hur ser det isåfall ut?  
 
5. Vilka är fördelarna och nackdelarna med att kampanjarbetet är uppdelat på olika 
organisationer? 
 
6. Vad har kampanjen för roll och funktion i förhållande till Sveriges övriga informationsarbete 
mot fattigdom?  
  
7. Jag ska i min uppsats också göra en fallstudie av kampanjen Världens Chans (, som jag gissar 
att du känner till?). Hur skulle du beskriva de eventuella likheterna och skillnaderna mellan 
Utrota Fattigdomen Nu och Världens Chans? 
 
8. I ett mer generellt perspektiv, vad tycker du är det viktigaste som behövs göras i Sverige för att 
utrota fattigdomen, och vilka aktörer i samhället behöver agera i denna fråga? 
 
– Tycker eller tror du att man kommer åt dessa aktiviteter och aktörer med Utrota Fattigdomen Nu? 
 
9. Hur skulle du beskriva den funktion som ”strategisk kommunikation” i allmänhet har inom 
Sveriges olika strategier för fattigdomsbekämpning? 
 
- Hur viktig är just den här typen av kampanjarbete? 
 
10.  Till sist, en aspekt som kan tyckas känslig, men som jag inte lägger några som helst 
värderingar i: Det faktum att Sveriges Kristna Råd och Diakonia är kristna organisationer, tror du 
att det har spelat eller spelar någon roll för kampanjens utformning och effekterna av den?  
 
* Det var de frågor jag hade. Är det något du skulle vilja tillägga? 
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Intervjuguide 2005-11-08  
 
1. Till att börja med så undrar jag hur du själv skulle beskriva dels din vanliga yrkesroll och dels 
den roll du har i kampanjen Världens Chans? 
 
2. Om vi tar det från början: Kan du berätta om hur det gick till när Sverige skulle lägga upp 
ramarna för Världens Chans? 
 
3. Hur är relationen och kopplingen till den globala millenniekampanjen? 
 
4. I uppsatsen ska jag som teoretisk referensram främst titta på olika modeller för 
kommunikationsstrategier, dvs. övergripande planering och ”huvudsakliga vägval” för en 
kampanj. Hur skulle du säga att den här kampanjen är upplagd utifrån ett 
kommunikationsstrategiskt perspektiv? 
 

5. Hur har ni funderat kring begrepp som målgrupper och medieval?  
6. Kan du beskriva i stort de aktiviteter som har präglat kampanjen?  

 
7. Hur är kampanjen upplagd organisationsmässigt? 
 
– Vilka är fördelarna och nackdelarna med att ha det på det sättet? 
 
– Alla de 84 organisationer som är anslutna till kampanjen, hur arbetar de med Världens Chans? 
 
8. Vad har kampanjen (haft) för roll och funktion i förhållande till Sveriges övriga 
informations/kommunikationsarbete mot fattigdom?  
  
9. Jag ska i min uppsats också göra en fallstudie av kampanjen Utrota Fattigdomen Nu. Hur 
skulle du beskriva de eventuella likheterna och skillnaderna mellan Världens Chans och Utrota 
Fattigdomen Nu? 
 
 
10. I Sverige arbetar man ju med olika tekniker/strategier inom ”fattigdomsbekämpning” (inte 
bara kommunikation). Hur skulle du beskriva den roll och funktion som just kommunikation 
(Strategisk kommunikation/kampanjer etc.) har i det sammanhanget?  
 
 
11. I ett mer generellt perspektiv, vad tycker du är det viktigaste som behövs göras här i Sverige 
för att utrota global fattigdom, och vilka aktörer i samhället behöver agera i denna fråga? 
 
– Tycker eller tror du att man kommer (har kommit) åt dessa aktiviteter och aktörer med Världens Chans? 
 
– Hur viktig är just den här kampanjen och den här typen av kampanjarbete för fattigdomsbekämpningen? 
 
 
12. Så här i efterhand, är det något som du skulle vilja ha gjort annorlunda med kampanjen? 
 
* Det var de frågor jag hade. Är det något du skulle vilja tillägga som vi inte har tagit upp? 
 



 51

Intervjuguide 2005-11-22  
 
1. Till att börja med så undrar jag hur du själv skulle beskriva dels din vanliga yrkesroll och dels 
den roll du har i kampanjen Utrota Fattigdomen Nu? 
 
2. Om vi tar det från början: Kan du berätta om hur det gick till när Sverige skulle lägga upp 
ramarna för sin del i den globala kampanjen, Global Call to Action Against Poverty?  
 
– Hur gick ni tillväga? Gavs det några strukturer/krav/synpunkter från globalt håll?  
 
– Varför åtog sig just Diakonia och Sveriges Kristna Råd (det huvudsakliga) kampanjarbetet? 
 
3. I uppsatsen ska jag som teoretisk referensram främst titta på olika modeller för 
kommunikationsstrategier, dvs. övergripande planering och ”huvudsakliga vägval” för en 
kampanj. Hur skulle du säga att den här kampanjen är upplagd utifrån ett 
kommunikationsstrategiskt perspektiv? 
 

7. Hur har ni funderat kring begrepp som målgrupper och medieval?  
 
8. Vilka är de viktigaste aktiviteterna som har präglat kampanjen?  

 
 
6.. Vilka är fördelarna och nackdelarna med att kampanjarbetet är uppdelat på så många olika 
organisationer? 
 
7. Vad har kampanjen för roll och funktion i förhållande till Sveriges övriga informations/ 
kommunikationsarbete mot fattigdom?  

 
8. Jag ska i min uppsats också göra en fallstudie av kampanjen Världens Chans. Hur skulle du 
beskriva de eventuella likheterna och skillnaderna mellan Utrota Fattigdomen Nu och Världens 
Chans? 
 
10. I Sverige arbetar man ju med olika tekniker/strategier för att bekämpa fattigdom (inte bara 
genom kommunikation). Vad tycker du är det viktigaste som görs/behövs göras här i Sverige, 
och vilka aktörer i samhället behöver agera i denna fråga? 
 
11. Hur skulle du beskriva den roll och funktion som just kommunikation (strategisk 
kommunikation/kampanjer) har bland de samlade ”fattigdomsstrategierna”?  
 
– Hur viktig är just den här kampanjen och den här typen av kampanjarbete för fattigdomsbekämpningen? 
 
 
12.  Det faktum att Diakonia och Sveriges Kristna Råd är kristna organisationer, tror du att det 
har spelat eller spelar någon roll för kampanjens utformning och effekterna av den?  
 
13. I efterhand, är det något som du skulle vilja ha gjort annorlunda med kampanjen? 
 
* Det var de frågor jag hade. Är det något du skulle vilja tillägga som vi inte har tagit upp? 


